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Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) este instituție publică și funcționează 
ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului. Autoritatea 
coordonează și realizează strategia și politica Guvernului în domeniul protecției consumatorilor, 
acționează pentru prevenirea și combaterea practicilor care dăunează vieții, sănătății, securității și 
intereselor economice ale consumatorilor. 
 
ANPC este focalizată pe o serie de domenii specifice, în special vizând continuarea și consolidarea 
procesului de armonizare legislativă europeană, de cooperare și reglementare, de informare, 
educare și consiliere a consumatorilor și comercianților, de control și supraveghere a pieței, precum 
și activități specifice în domeniul metalelor și pietrelor prețioase. 

 
1. Procesul legislativ 
 
ANPC a continuat activitatea de creare a unui cadru legislativ național în domeniul protecției 
consumatorilor, compatibil cu cel din Uniunea Europeană. 
 

1.1 ANPC a publicat în Monitorul Oficial următoarele acte normative: 

 

• Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 203 din 06 martie 2018;   

• Ordin nr. 206/24.04.2018 privind procedura de stabilire și înregistrare a mărcilor de responsabilitate 
la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, pentru operatorii economici naționali; 

• Ordinul nr. 207/2018 privind aprobarea modelelor mărcilor de stat ce urmează să fie aplicate pe 
obiecte și pe bijuterii din metale prețioase de către Autoritatea Națională pentru Protecția 
Consumatorilor; 
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• Ordin nr. 209/26.04.2018 privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul 
Direcţiei Metale Preţioase, Pietre Preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate; 

• Ordin al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 423/11.09.2018 
privind situațiile în care se poate dispune suspendarea și retragerea autorizației pentru efectuarea de 
operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase pentru operatorii economici autorizați, respectiv 
procedura de reautorizare, precum și situațiile în care se poate dispune interzicerea efectuării de 
operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase pe teritoriul României de către operatorii 
economici din statele membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și Turcia; 

• Ordin nr. 424/2018 privind condițiile și procedurile de autorizare a operatorilor economici naționali 
pentru desfășurarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase, vizare anuală a autorizației 
pentru desfășurarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase eliberată de către 
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, completarea acesteia cu operațiuni, 
renunțarea la efectuarea de operațiuni și eliberare de duplicate ale autorizației pentru desfășurarea 
de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase; 

• Ordin nr. 550/04.12.2018 privind procedura de notificare, modelul formularului de notificare și 
modelul documentului emis de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în urma 
notificării, precum și aspecte privind marca de responsabilitate, în cazul operatorilor  economici din 
statele membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și Turcia; 

• Hotărârea Guvernului nr. 760/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor; 

• Ordin nr. 551/04.12.2018 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului 
formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei 
acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat 
cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase; 

• Ordonanţa nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, 
precum şi pentru modificarea unor acte normative (Coinițiator). 
 
 

1.2 ANPC a fost consultată și a avizat următoarele proiecte de acte normative: 

 

• Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de 
afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale; 

• Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului comun nr. 724/1082/360/2013 al 
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului sănătății și al președintelui Autorității 
Naționale pentru Protecția Consumatorilor, privind atestarea produselor tradiționale; 

• Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind 
regimul deșeurilor și a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 
deșeurilor de ambalaje și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006; 

• Proiect de H.G. privind stabilirea cadrului instituţional şi al unor măsuri pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului (UE) nr.2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 
privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului şi al 
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Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.258/1997 al Parlamentului European şi al 
Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr.1852/2001 al Comisiei; 

• Proiect de Lege pentru aprobarea Codului aerian al României; 

• Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind reglementarea unor măsuri în domeniul 
sănătății; 

• Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de 
valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 731/2007; 

• Proiect de Hotărâre privind aprobarea contravențiilor ce intră sub incidența legii, precum și modelul 
planului de remediere; 

• Proiect de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice; 

• Proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului privind activitatea de emitere de monedă electronica; 

• Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 2015/751 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru 
tranzacțiile de plată cu cardul; 

• Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea H.G. nr.487/2016 privind 
compatibilitatea electromagnetică și a Hotărârii de Guvern nr.740/2016 privind punerea la dispoziție 
pe piață a echipamentelor radio; 

• Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea cadrului instituțional și al unor măsuri pentru 
punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al 
Parlamentului și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.258/1997 al Parlamentului 
European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr.1852/2001 al Comisiei; 

• Proiect de Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței 
de Urgență a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului – pilot de acordare a unui suport 
alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat; 

• Proiect de Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind 
definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor 
vitivinicole aromatizate şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.1601/1991; 

• Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind 
regimul deșeurilor și a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 
deșeurilor de ambalaje și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006; 

• Proiect de Hotărâre a Guvernului nr. 322/2013 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe 
periculoase în echipamentele electrice și electronice. 
 

1.3  Propuneri/inițiative parlamentare pentru care ANPC a comunicat un punct de vedere  

 

• Propunere legislativă pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea 
alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți;  

• Propunere legislativă privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind 
contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile și modificarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori; 
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• Propunere legislativă pentru abrogarea art. 52 și a art. 72 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile 
financiare nebancare;  

• Propunere legislativă privind modificarea art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 
privind contractele de credit pentru consumatori;  

• Propunere legislativă privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi 
organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la 
staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină;  

• Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind 
contractele pentru consumatori;  

• Propunere de modificare a Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare;  

• Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România;  

• Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 50/2010 privind contractele de 
credit pentru consumatori;  

• Propunere legislativă privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2008 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia consumatorilor; 

• Propunere de modificare a Legii nr. 77/2016 privind darea in plată a unor bunuri imobile în vederea 
stingerii obligațiilor asumate prin credite; 

• Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea;  

• Propunere de modificare a Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și 
societățile de leasing, precum și a Ordonanței de Urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și 
adecvarea capitalului; 

• Propunere legislativă privind protecția persoanelor cu boală celiacă din România; 

• Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului. 
 

1.4 Pentru perioada următoare, prioritățile legislative ale ANPC sunt: 

 

• Propunere legislativă privind serviciile de plată (pentru transpunerea Directivei (UE) 2015/2366 
privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 
2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 
2007/64/CE pentru prevederile aflate în responsabilitatea ANPC); 

• Propunere de Hotărâre a Guvernului pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/2394 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile 
naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004; 

• Propunere pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției 
consumatorilor; 

• Propunere pentru privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) 
2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea 
geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, 
domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 
și (UE) 2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE, precum şi de modificare și completare a unor 
acte normative. 
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1.5 Transparență decizională 

 
ANPC a întocmit și raportul de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003, republicată în 2013, 
privind transparenţa decizională în administraţia publică care poate fi consultat la următorul link: 
http://www.anpc.ro/galerie/file/544/2019/s_Raport_2018_implementare_Legea_5442001__1_.pdf 
 

2. Afaceri europene  

2.1.  Armonizarea legislației naționale cu sistemul legislativ european 

 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a participat activ atât la transpunerea şi 
implementarea prevederilor actelor normative europene la nivel naţional, cât şi la elaborarea 
reglementărilor de către forurile legislative europene.  
 
ANPC a desfăşurat, în mod regulat, activităţi de analiză a documentelor aflate pe agenda de lucru a 
forurilor europene și de elaborare, după caz, împreună cu instituţiile abilitate, de mandate/puncte 

de vedere vizând: 
 

• Propunerea de directivă privind anumite aspecte vizând contractele de furnizare de conținut 
digital; 

• Propunere de Directivă privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri; 

• Propunere de Regulament privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate 
pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE; 

• Propunerea de Directivă privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective 
ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE; 

• Propunerea de Directivă de modificare a Directivei 93/13/CEE de indicare a prețului, a 
Directivei 98/6/CE privind clauze abuzive în contracte, a Directivei 2005/29/CE privind practicile 
comerciale incorecte și a Directivei 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor, în ceea ce 
privește o mai buna asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și 
modernizarea acestor norme; 

• Propunere de Regulament pentru punerea în aplicare a legislației europene armonizate pentru 
produse și care modifică Regulamentele UE nr. 305/2011, UE nr. 424/2016, UE nr. 425/2016, UE 
nr. 426/2016, UE nr. 2017/1369, UE nr. 2017/745, și UE nr. 2017/746 ale Parlamentului European 
și ale Consiliului, și Directivele nr. 2009/48/EC, nr. 2010/35/EU, nr. 2013/29/EU, nr. 2013/53/EU, 
nr. 2014/28/EU, nr. 2014/29/EU, nr. 2014/30/EU, nr. 2014/31/EU, nr. 2014/32/EU, nr. 
2014/33/EU, nr. 2014/34/EU, nr. 2014/35/EU, nr. 2014/53/EU, nr. 2014/68/EU, și nr. 2014/90/EU 
ale Parlamentului European și ale Consiliului; 

• Propunere de Regulament privind recunoașterea mutuală a produselor. 
 

ANPC a participat în mod activ la întâlnirile organizate de Comisia Europeană  pe tema dublului standard 
al produselor. 
 
În plus, ANPC a întocmit şi a transmis documente în scopul elaborării poziţiei României pe marginea 
diverselor rapoarte/studii/chestionare/consultări, elaborate de Comisia Europeană. 
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De asemenea, a fost analizat şi actualizat Programul naţional pentru transpunerea şi notificarea 
directivelor comunitare, transmis de Ministerul Afacerilor Externe şi au fost efectuate raportări 
periodice către Ministerul Afacerilor Externe cu privire la regulamentele publicate în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene şi asumate de ANPC.  
 
2.2. Sisteme administrative de cooperare la nivelul Uniunii Europene 

În ceea ce priveşte integrarea în structurile comunitare, trebuie menţionată dezvoltarea cooperării 
intracomunitare în domeniul protecţiei consumatorilor privind schimbul de informaţii şi asistenţă 
reciprocă între ANPC şi autorităţile competente ale celorlalte state membre desemnate responsabile 
de aplicarea legilor care protejează interesele consumatorilor. 
 
Pentru a facilita cooperarea între autorităţile publice din statele membre însărcinate cu aplicarea 
legislaţiei în materie de protecţie a consumatorilor, în cazul în care acestea se confruntă cu încălcări 
intracomunitare şi pentru a contribui la buna funcţionare a pieţei interne, la calitatea şi la coerenţa 
aplicării legislaţiei în materie de protecţie a consumatorilor şi la supravegherea intereselor 
economice ale acestora, au fost create diverse sisteme, respectiv: 
 
� Regulamentul nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale responsabile cu 

aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorilor (denumit în continuare 
”Regulamentul CPC”)  

Acest Regulament stabileşte la nivelul Uniunii Europene proceduri privind cererile de asistenţă 
reciprocă şi schimburile de informaţii.  
 
ANPC, în calitate de birou unic de legătură şi autoritate competentă, desemnată în sensul 
regulamentului menţionat, a răspuns tuturor solicitărilor care au intrat în responsabilitatea sa, iar 
solicitările care au fost de competenţa altor autorităţi implicate au fost trimise de ANPC către acestea 
spre soluţionare, prin intermediul sistemului IT securizat sTESTA. De asemenea, ANPC a trimis către 
alte state membre, prin intermediul aceluiaşi sistem, solicitări de luare de măsuri în cazuri în care 
operatori economici cu sediul în respectivele ţări au încălcat legislaţia de protecţie a consumatorilor 
în cazul comercializării de produse către consumatori români.   
 
De asemenea, ca parte a acestui sistem de cooperare administrativă între autorităţile statelor 
membre responsabile cu aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorilor, are loc, 
periodic, acțiunea Internet Sweep (acţiune de verificare a website-urilor). Această acțiune este 
organizată de Comisia Europeană la nivelul statelor membre în scopul depistării cazurilor de încălcare 
a legislaţiei de vânzare on-line de produse şi servicii destinate consumatorilor. În 2018, în prima 
etapa a exercițiului comun statelor membre, a fost verificată transparența prețurilor și informarea cu 
privire la prețurile finale.  
 
� RAPEX (Sistemul de schimb rapid de informații privind produsele nealimentare periculoase) 

Sistemul RAPEX reprezintă un sistem de schimb rapid de informaţii între statele membre ale Uniunii 
Europene privind produsele periculoase. Sistemul acoperă majoritatea produselor nealimentare 
destinate consumatorilor: jucării, autovehicule, textile, aparatură electrică, mobilă, cosmetice etc. 
Sunt exceptate alimentele, produsele farmaceutice, hrana pentru animale. 
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ANPC este punct național de contact pentru „Sistemul de schimb rapid de informații privind 

produsele periculoase destinate consumatorilor – RAPEX”.   
 
În anul 2018, România a transmis un număr de 10 notificări de produse periculoase. Cele mai 
notificate produse au fost autovehicule, textile, aparatură electrică, echipamente de protecție. 
Totodată, ANPC a transmis în sistemul RAPEX 31 reacţii la notificările de produse periculoase 
transmise de celelalte state membre cu privire la autoturisme, textile, echipament electric.             

 
2.3. Reglementari tehnice nearmonizate   

ANPC este punct de contact pentru reglementări tehnice nearmonizate în domeniul protecţiei 
consumatorului şi, în această calitate, răspunde solicitărilor primite din partea Ministerului Economiei, 
care este punct naţional de contact, referitoare la cerinţele unor state membre privind produsele 
comercializate în mod legal în alt stat membru.  
 
De asemenea, ANPC este și punct de contact pentru actele normative naţionale din domeniul protecţiei 
consumatorilor care fac parte din categoria reglementărilor tehnice care trebuie notificate Comisiei 
Europene şi celorlalte state membre, anterior adoptării şi publicării acestora în Monitorul Oficial.  
 

3. Centrul European al Consumatorilor din România (ECC România)  

 
Centrul European al Consumatorilor din România, ca parte a Rețelei Centrelor Europene ale 
Consumatorilor, are competenţă numai în soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor transfrontaliere de 
consum, respectiv acele litigii ivite ca urmare a achiziţionării de către un consumator rezident în 
România a unor produse/servicii defectuoase de la un comerciant cu sediul într-un stat membru al 
UE, altul decât România, precum şi acele litigii ivite ca urmare a achiziţionării de către un consumator 
rezident într-un alt stat membru al UE a unor produse/servicii defectuoase de la un comerciant cu 
sediul în România.  
 
ECC România este cofinanțat de Comisia Europeană și de Guvernul României, prin Autoritatea 
Națională pentru Protecția Consumatorilor. Începând cu 1 ianuarie 2018, ECC România funcționează 
în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la nivel de Direcție. 
 

A. Număr reclamații 

 

În perioada 01.01-31.12.2018 Centrul European al Consumatorilor din România – ECC România a 
primit 2707 solicitări, astfel: 
 

• 878 solicitări redirecționate de Comisariatele Județene și Regionale pentru Protecția 
Consumatorilor; 

• 1552 solicitări primite direct de la consumatori români; 

• 277 solicitări primite de la consumatori rezidenți în alte state membre ale UE, plus Norvegia și 
Islanda, prin intermediul altor Centre din Rețea. 
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B. Domeniu reclamat 

 

În perioada 01.01-31.12.2018 cele mai multe solicitări au vizat drepturile pasagerilor în transportul 
aerian (1027 solicitări), achizițiile online de produse (987 solicitări), serviciile turistice (148 solicitări), 
garanțiile (141 solicitări) și închirierile auto (103). 
 
Cel mai des au fost reclamate: 

• Pentru achizițiile online de produse: livrarea cu întârziere, lipsa livrării și probleme legate de 
retragerea din contract; 

• Pentru transportul aerian: întârzieri și anulări de zboruri, probleme cu bagaje întârziate, pierdute 
sau deteriorate; 

• Pentru serviciile turistice: imposibilitatea renunțării la rezervare, diferențe calitative între ofertă 
de dinaintea încheierii contractului și serviciul oferit la fața locului; 

• Pentru garanții: refuzul luării măsurilor reparatorii, depășirea termenului legal de remediere; 

• Pentru închirierile auto: refuzul restituirii garanției, aplicarea unor taxe suplimentare. 
 
C. Modalitate de instrumentare 

 

În urma evaluării preliminare în cadrul termenului de 10 zile lucrătoare de la primire, solicitările pot fi 
instrumentate în următoarele moduri (conform procedurii la nivelul ECC-Net – începând cu aprilie 
2018, au existat anumite modificări provocate de lansarea noului instrument de gestionare a 
solicitărilor – IT Tool 2): 
 

• Ca reclamații (Complaints) – solicitările care sunt fondate și intră în competența ECC și care sunt 
transmise către alte ECC din Rețea prin intermediul instrumentului online de soluționare a 
solicitărilor gestionat de CE, plus solicitările care:  nu sunt fondate; clasate ca urmare a lipsei de 
răspuns din partea consumatorilor la solicitările de documente și informații suplimentare; 
soluționate direct de consumatori cu operatorul economic înainte de intervenția ECC și la care 
consumatorii renunță; 
 

• Ca solicitări de informații (Questions) – solicitările în care consumatorii solicită informații privind 
drepturile pe care le au într-o anumită situație și unde nu este nevoie de intervenția ECC sau nu 
există un litigiu, solicitările consumatorilor împotriva unor comercianți din România sau din afara 
UE. 

 
În perioada 01.01-31.12.2018 ECC România a instrumentat solicitările primite astfel: 
 

• 1495 reclamații 

• 778 solicitări de informații 

• 434 solicitări în curs de instrumentare (se așteaptă un răspuns din partea consumatorilor la 
cererile de informații și documente suplimentare). 

 
D. Prejudiciu recuperate 

 

În perioada 01.01-31.12.2018 prejudiciul total recuperat pentru cazurile închise cu soluție obținută 
pe cale amiabilă, favorabilă consumatorilor a fost de 206.402,52 EUR. 
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E.  Informarea consumatorilor prin mass media 

 

În perioada 01.01-31.12.2018 au fost trimise 8 comunicate de presă către o bază de date de 893 
jurnaliști, dintre care 476 din presa locală și 417 din presa centrală (radio, Tv, presă scrisă, presă 
online, agenții presă). 
 
În plus, au fost 15 interviuri la următoarele posturi TV: ProTv, Antena 1, Kanal D, Happy TV, Antena 3, 
România TV; la radio au fost date 2 interviuri la Radio România Actualități. 
 
În anul 2018, ECC România a avut 120 de postări pe pagina de Facebook 
(www.facebook.com/ECC.Romania) pe diferite teme: comunicate de presă, postări ale instituțiilor 
Uniunii Europene, materiale video, povești de succes etc. Pagina conține legături către instrumentele 
online realizate de ECC România – Întreabă Expertul și către aplicația pentru smartphone a Comisiei 
Europene privind drepturile pasagerilor, precum și către ECC-Net Travel App. Pagina de Twitter a fost 
completata cu 4 postari dedicate activitatii centrului. Totodată, ECC România este prezent și pe 
Google Plus și Youtube. Canalul Youtube este legat de pagina de Twitter și de cea de Google Plus și 
orice video încărcat este automat postat în aceste conturi. 
 
Site-ul www.eccromania.ro 

 

Site-ul ECC România www.eccromania.ro reprezintă unul dintre instrumentele de informare pus la 
dispoziția consumatorilor. Site-ul conține link-uri către paginile de Facebook și Twitter și poate fi 
accesat în limba română și limba engleză. Versiunea în limba engleză este în proporție de 90% 
aceeași cu cea în limba română. Ambele versiuni sunt actualizate în mod regulat.  
 
În perioada ianuarie-decembrie 2018, site-ul a avut 88.425 vizitatori noi (în creștere cu 42.60% față 
de perioada similară din 2017) și 104.931 vizualizări de pagini (în creștere cu 35.47% față de perioada 
similară din 2017).  
 
În 2018, ECC România a participat și organizat o serie de evenimente din care putem aminti: 
 

• 22 februarie 2018 – Conferința „Masterclass Şcoala Pacienţilor” organizată de revista Politici de 
Sănătate. Masterclass Şcoala Pacienţilor este un proiect educaţional & de networking adresat 
liderilor celor mai importante/ vocale/ influente asociaţii de pacienţi din România; 

• 14 martie 2018 – Conferința „EU-Consumatorul” organizată de Asociația „Sută la Sută 
Românesc”, alături de Tribuna Consumatorilor și cu participarea ANPC și ARMO. ECC România a 
susținut o prezentare privind activitatea Centrului în ultimii 10 ani; 

• 16 martie 2018 - Conferința „Drepturile în economia digitală: o provocare pentru consumatori” -  
Biroul de Informare al Parlamentului European în România împreună cu ANPC și Centrul 
European al Consumatorilor din România a organizat o masă rotundă alături de deputații în 
Parlamentul European, Cristian Preda (PPE), Maria Grapini și Răzvan Popa (S&D), precum și 
Bogdan Marcel Pandelică, președintele ANPC, Florinel Ioan Chiș, directorul Asociației Române a 
Magazinelor Online, Tudor Galoș, consultant GDPR și Cristina Dumitrascu, avocat, având ca temă 
drepturile consumatorilor în economia digitală. Pornind de la o radiografie a comerțului online în 
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România, cu rate anuale de creștere impresionante, au fost dezbatute teme precum eliminarea 
blocajelor geografice în achizițiile online transfrontaliere, noul regulament privind protecția 
datelor cu caracter personal și eventualele modificări legislative necesare pentru o mai bună 
protecție a consumatorilor în cadrul pieței unice europene. Evenimentul s-a transmis live pe 
pagina de Facebook a Biroului de Informare al Parlamentului European în România; 

• 9 mai 2018 - Ziua Europei 2018 – „Celebrating the diversity and richness of our European 
heritage – CULTUREurope”, organizată de Reprezentanța Comisiei Europene în România în data 
de 09.05.2018; 

• 13 august 2018 - Centrului European al Consumatorilor din România a organizat în Aeroportul 
Internațional Henri Coandă un eveniment de informare a pasagerilor. Consumatorii prezenți în 
Aeroport au primit sfaturi, consultanță și materiale de informare cu privire la drepturile pe care 
le au în calitate de pasageri în transportul aerian; 

• 4 noiembrie 2018 - Centrului European al Consumatorilor din România a organizat în parteneriat 
cu Institutul European din România, workshop-ul „Consumatorul în era digitală”. Evenimentul a 
avut ca scop informarea, consilierea și educarea consumatorilor în privința drepturilor pe care le 
au în calitate de cetățeni ai Uniunii Europene și urmărirea realizării unei protecții pentru aceștia, 
asemănătoare cu cea existentă în statele membre UE, incluzând securitatea și interesele 
economice; 

• 15 noiembrie 2018 - Centrului European al Consumatorilor din România a participat în perioada 
15 - 18 noiembrie la Târgul de Turism al României de la Romexpo; 

• 07 decembrie 2018 - Centrului European al Consumatorilor din România a participat în perioada 
7-9 decembrie la Târgul de Crăciun de la Romexpo; 

• 17 decembrie 2018 - Centrului European al Consumatorilor din România a organizat în 
Aeroportul Traian Vuia din Timișoara un eveniment de informare a pasagerilor. Consumatorii 
prezenți în aeroport au primit sfaturi, consultanță și materiale informative cu privire la drepturile 
pe care le au în calitate de pasageri în transportul aerian; 

• 20 decembrie 2018 - Centrului European al Consumatorilor din România a organizat în 
Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj un eveniment de informare a pasagerilor. 
Consumatorii prezenți în aeroport au primit sfaturi, consultanță și materiale informative cu 
privire la drepturile pe care le au în calitate de pasageri în transportul aerian. 

 

4. Activităţi de Control şi Supraveghere a Pieţei 
 
În anul 2018, au fost întreprinse 94.883 acțiuni de control cu privire la conformitatea şi securitatea 
produselor şi serviciilor şi modul de respectare a intereselor economice ale consumatorilor. Structura 
acţiunilor de control a fost: 30,9% produse alimentare; 29.4% produse nealimentare; 24,8% servicii 
nealimentare; 9,2 % servicii alimentare; 3,7 % servicii financiare; 2% alte segmente. 
 

4.1. Aplicarea sancţiunilor contravenţionale 

 
A fost constatată nerespectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei consumatorilor, în 37.842 

din cazuri fiind aplicate sancţiuni contravenţionale, cuantumul amenzilor aplicate de ANPC fiind de 
80,33 milioane lei. Ponderea proceselor verbale de constatare a contravenției aplicate pe domenii 
este următoarea: 41,3% la produse alimentare, 28,5% la produse nealimentare, 15% servicii 
nealimentare, 11% servicii alimentare, 2% servicii financiare, 2,2% alte segmente. 
 



 

11 

 
 
4.2. Eliminarea produselor neconforme din circuitul comercial 

 

Au fost prelevate şi analizate în laboratoarele proprii, agreate, notificate sau acreditate, un număr de 
1288 probe, dintre care 418 (32,5%) au fost neconforme. Valoarea produselor pentru care 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a dispus interzicerea de la comercializare şi 
retragerea din circuitul comercial este de 10,75 milioane lei. Din această valoare, 7,6 milioane lei 
(70,7%) reprezintă valoarea produselor provenite din spaţiul extracomunitar. 
 
4.3. Controale tematice desfăşurate la nivel naţional 

 

Au fost desfăşurate 51 controale tematice la nivel naţional, respectiv 30 controale în domeniul 
produselor şi serviciilor alimentare (58,8%), 21 controale în domeniul produselor și serviciilor 
nealimentare (41,2%). În cadrul acțiunilor tematice de control desfășurate la nivel naţional au fost 

controlaţi peste 22.103 operatori economici, din care cu abateri 11.849 operatori economici, 
valoarea amenzilor fiind de 25.747.800 lei, iar valoarea produselor neconforme pentru care a fost 
dispusă măsura de oprire de la comercializare a fost de 9,48 mil. lei.  
 
4.3.1. Activități de control în domeniul produselor și serviciilor alimentare  
 
În cursul anului 2018, au fost desfăşurate 30 de acţiuni tematice de control, atât cu privire la 
conformitate, modul de comercializare şi etichetare a produselor alimentare, cât şi cu privire la 
calitatea serviciilor de alimentaţie publică şi colectivă. În cadrul acestor acţiuni au fost prelevate 180 

de probe de produse alimentare (produse din carne, lapte şi produse lactate, ulei de măsline), 
constatându-se la circa 13 % dintre acestea neîncadrarea în prevederile legale în vigoare. 
 
De asemenea, prin acţiunile tematice desfășurate la nivel naţional, au fost controlaţi circa 12.480 

operatori economici, din care, cu abateri 6771 operatori economici, valoarea amenzilor 
contravenţionale fiind de 16.605.800 lei, iar valoarea produselor neconforme pentru care a fost 
dispusă măsura de oprire de la comercializare este de 2,12 mil. lei (din care: 1,84 mil lei reprezintă 
valoarea produselor oprite temporar de la comercializare, iar 0,28 mil lei reprezintă valoarea 
produselor oprite definitiv de la comercializare). 
 
ANPC a desfăşurat la nivel central circa 235 acţiuni de consiliere gratuită a operatorilor economici 
din domeniul alimentar cu privire la etichetarea produselor alimentare şi la modul de aplicare a 
actelor normative din domeniul protecţiei consumatorilor. 
 
4.3.2. Activități de control în domeniul produselor și serviciilor nealimentare 
 

În cadrul celor 21 acţiuni tematice de control în domeniul produselor și serviciilor nealimentare 
efectuate în cursul anului 2018, au fost controlaţi 9.623 operatori economici, din care au fost 
constatate abateri la 5.078, valoarea amenzilor fiind de 9.142.000 lei, iar valoarea produselor 
neconforme pentru care a fost dispusă măsura de oprire de la comercializare fiind de 7,36 mil lei 
(7,06 mil lei oprire temporară, iar 0,3 mil lei reprezintă valoarea produselor oprite definitiv de la 
comercializare).  
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În cursul anului 2018, ANPC a desfăşurat la nivel central 135 acţiuni de consiliere gratuită a 
operatorilor economici în domeniul etichetării produselor nealimentare. 
 
4.4. Servicii financiare 

 

ANPC a acordat o atenție deosebită plângerilor consumatorilor privind serviciile financiare, ținând 
cont de impactului financiar foarte puternic asupra consumatorilor atunci când le sunt încălcate 
drepturile. 
 
Pe parcursul anului 2018: 

• au fost înregistrate 1.608 reclamații din partea consumatorilor; 

• au fost încheiate 15 Procese Verbale de Constatare a Contravenției, cu amenzi în valoare totală 
de 557.000 lei; 

• au fost restituite consumatorilor sume în valoare de 90.136,27 lei, 11.280,77 Euro și 1.533,04 

GBP ca urmare a acțiunilor ANPC de cercetare a reclamațiilor. 
 

De asemenea, pe parcursul anului 2018 au fost înregistrate 108 adrese din partea operatorilor 
economici în vederea centralizării comisioanelor practicate de bănci conform prevederilor art. 18 (2) 
din Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, 
schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază. 
 
Au fost înregistrate 23 de comunicări aferente corespondenței pe diferite teme: Directiva credite de 
consum, Directiva privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea 
garanțiilor reale, Forumul internațional al debitorilor cu credite de consum. 
 
4.5. Acţiuni specifice 

 

Comandamentul litoral 2018 

 
Organizat în perioada 29.06 – 31.08.2018, Comandamentul şi-a concentrat atenţia asupra nemulţumirilor 
turiştilor aflaţi în vacanţă, dar a iniţiat şi acţiuni preventive, de supraveghere a întregului sector turistic. 
 
În perioada menţionată, ANPC a desfăşurat pe litoral 894 acţiuni de control, pentru deficienţele 
constatate aplicând 1048 sancțiuni contravenţionale constând în 485 de amenzi contravenţionale în 
valoare de 2.866.400 lei şi 341 de avertismente.  
 
Valoarea produselor oprite de la comercializare, ca urmare a deficienţelor constatate, a fost de 390.304 
lei.  
 
4.6. Petiţiile consumatorilor şi ale asociaţiilor acestora 

 

La nivel naţional s-a înregistrat un număr de 82.241 petiţii privind conformitatea şi securitatea 
produselor şi serviciilor. 
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4.6.1. Petiţiile înregistrate 

 

Din care cu rezolvare pozitivă  

Petiţii 

înregistrate 

Petiţii 

soluţionate 

până la 

31.12.2018 

% 

soluţionate 

din 

înregistrate 

întemeiate % din 

soluţionate 

rezolvate 

amiabil 

% din 

soluţionate 

82.241 80.908 98,4 14.022 17,33 35.146 43,44 

 

4.6.2. Structura petiţiilor pe pieţele de consum 

 

Petiţii 

2018 

Servicii 

nealimentare 

Produse 

nealimentare 

Servicii 

alimentare 

Produse 

alimentare 

Servicii 

financiare 

Altele 

82.241 45.055 25.184 2.522 4.069 3.254 2.157 

 
4.6.3. Proporţia petiţiilor înregistrate 

  

CRPC Bucureşti-Ilfov 37,9% 

CRPC Centru (Braşov, Sibiu, Alba, Mureş, Harghita, Covasna) 12,7% 

CRPC Sud Muntenia (Prahova, Ialomiţa, Călăraşi, Teleorman, Giurgiu, Argeş, 
Dâmboviţa) 

10,6% 

CRPC Nord-Est (Iaşi, Suceava, Vaslui, Botoşani,Bacău, Neamţ) 10,2% 

CRPC Sud-Est (Galați, Tulcea, Constanţa, Buzău, Brăila, Vrancea) 9% 

CRPC Nord-Vest (Cluj, Bihor, Maramureş, Satu-Mare, Bistriţa-Năsăud, Sălaj) 8,6% 

CRPC Vest (Timiș, Hunedoara, Arad, Caraș-Severin) 6% 

CRPC Sud-Vest (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea, Olt) 5% 

 
4.6.4. Despăgubiri acordate consumatorilor 

 

Unul dintre obiectivele ANPC pentru asigurarea unui înalt nivel de protecţie a consumatorilor este 
acela de acordare a despăgubirilor pentru consumatori ca urmare a soluţionării ca întemeiate a 
petiţiilor acestora. În anul 2018, despăgubirile acordate consumatorilor au fost de 10.501.181 lei și 
146099 CHF. 

 

4.7. Intermediari de credite, recuperare creanțe și creditori nonfinanciari 

  
Au fost create bazele de date cuprinzând intermediarii de credite, entitățile de recuperare creanțe și 
dezvoltatorii imobiliari care au solicitat luarea în evidența ANPC conform prevederilor legale. 
 
Pentru constituirea acestora, au fost analizate peste 100 de dosare depuse de entitățile enumerate 
mai sus și, în funcție de documetele depuse, au fost solicitate completări sau au fost date comunicări 
de respingere pentru entitățile care nu erau obligate să solicite înregistrarea în baza Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri 
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imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. 
 
Astfel, în prezent la ANPC sunt înregistrați: 

• 757 de intermediari de credite;  

• 71 de entități de recuperare creanțe; 

• 11 dezvoltatori imobiliari. 
 

Au fost consiliați din punct de vedere legislativ privind condițiile pe care trebuie să le indeplinească 
pentru a putea fi înregistrați conform prevederilor Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016: 
50 de intermediari de credite, 18 entități de recuperărări creanțe și 3 dezvoltatori imobiliari, 
actualizîndu-se, totodată, baza de date privind Registrul intermediarilor de credite și Lista entităților 
de recuperări creanțe, publicată pe site-ul ANPC. 
 

De asemenea, pe parcursul anului 2018 s-au desfășurat 3 tematici de control la nivel național, după 
cum urmează: 

• În perioada 19.02.2018-23.02.2018 au fost verificați 106 dezvoltatori imobiliari constatându-se 
abateri la 6 dintre aceștia. Au fost aplicate 7 sancţiuni, din care 4 avertismente şi 3 amenzi 
contravenţionale în valoare de  8.000 lei; 

• În perioada 10.12.2018-10.01.2019 au fost verificați 109 dezvoltatori imobiliari constatându-se 
abateri la 15 dintre aceștia. Au fost aplicate 15 sancţiuni, din care 8 avertismente şi 7 amenzi 
contravenţionale în valoare de  24.000 lei; 

• În perioada 19.02.2018 - 23.02.2018 au fost verificate 10 entităţi de recuperare creanţe constatându-se 
abateri la 5 dintre acestea. Au fost aplicate 4 sancţiuni, din care 3 avertismente şi o amendă 
contravenţionala în valoare de  30.000 lei. 

 

5. Insolvența Persoanelor Fizice 
 
Prin introducerea procedurii insolvenţei persoanelor fizice a fost creat cadrul care permite protejarea 
consumatorilor persoane fizice care au datorii sau credite şi rate la bănci, debitori de bună credinţă, 
în situaţia în care aceştia ajung în imposibilitate de plată. 
 

Legea nr. 151/2015 a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2018 și reglementează desfășurarea 
procedurilor de insolvență pentru redresarea situaţiei financiare a debitorului persoană fizică, de 
bună-credinţă, acoperirea într-o măsură cât mai mare a pasivului acestuia şi descărcarea de datorii.  
 
Direcţia de Insolvenţă a Persoanelor Fizice asigură aparatul tehnic al Comisiei centrale de insolvenţă 
şi al celor 42 de comisii insolvenţă la nivel teritorial şi sprijină aceste comisii în îndeplinirea atribuţiilor 
legale.  
 
La sfârșitul anului 2018, în cadrul Direcției de Insolvență a Persoanelor Fizice, sunt ocupate 40 de 
posturi dintre care 34 sprijină activitatea comisiilor teritoriale, iar 6 activitatea Comisiei Centrale. 
 
Pentru buna funcţionare a aparatelor tehnice şi a celor 42 de comisii de insolvenţă la nivel teritorial şi 
a Comisiei centrale, au fost identificate şi stabilite nevoile logistice (spaţii, achiziţii publice) și au fost 
întocmite referatele de necesitate aferente.  
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Până în prezent la nivelul Direcției de Insolvență a Persoanelor Fizice s-au realizat următoarele:  

• A fost definitivată Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței 
persoanelor fizice pe baza informațiilor transmise, conform prevederilor legale, de către corpurile 
profesionale ale executorilor judecătorești, practicienilor în insolvență și notarilor publici, și a fost 
postată pe pagina de internet a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor; 

• A fost întocmită Lista aparatului tehnic pentru toate județele țării și Municipiul București cu 
datele de contact (e-mail, nr. telefon) ale angajaților Direcției de Insolvență în vederea sprijinirii și 
îndrumării debitorilor pentru depunerea cererilor de deschidere a procedurilor de insolvență la 
comisiile teritoriale și a fost postată pe pagina de internet a Autorității Naționale pentru Protecția 
Consumatorilor; 

• S-a acordat sprijinul necesar Comsiei de Insolvență la Nivel Central pentru actualizarea Planului 
de măsuri cu privire la coordonarea, din punct de vedere metodologic, a activităţii comisiilor de 
insolvenţă la nivel teritorial, pentru îmbunătăţirea eficienţei activităţii acestora şi planificarea 
pregătirii profesionale a membrilor comisiilor; 

• S-a acordat sprijinul necesar Comisiei de Insolvență la Nivel Central pentru elaborarea Structurii și 
Curriculei de formare profesională a membrilor comisiilor de insolvenţă şi a aparatului tehnic; 

• În urma demersurilor întreprinse s-a constituit grupul de lucru pentru elaborarea criteriilor 
generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil format din reprezentanți ai: Ministerului 
Muncii şi Justiţiei Sociale, Institutului Naţional de Cercetări Economice "Costin C. Kiriţescu" al 
Academiei Române, Comisiei Naţionale de Prognoză, Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică 
în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Institutului de Cercetări pentru Calitatea Vieţii al 
Academiei Române, Institutului Naţional de Statistică şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor; 

• Au fost elaborate criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil cu sprijinul 
grupului de lucru constituit în acest sens și au fost aprobate de către Comisia de Insolvență la 
Nivel Central și publicate, conform prevederilor legale, în Monitorul Oficial al României, Partea I; 

• Au fost elaborate și supuse aprobării Comisiei de Insolvență la Nivel Central modelele 
următoarelor documente utilizate în practică de comisiile teritoriale de insolvență: decizia de 
admitere în principiu a cererii debitorului, decizia de respingere a cererii debitorului, raportul de 
evaluare a fezabilității planului de rambursare a datoriilor elaborat de către debitor și 
administrator, raportul preliminar referitor la îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a cererii 
debitorului de deschidere a procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare, raportul 
preliminar referitor la îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a cererii debitorului de aplicare a 
procedurii simplificate de insolvență; 

• A fost elaborată procedura operațională privind sistematizarea modului de îndeplinire de către 
aparatul tehnic care pregătește lucrările comisiei de insolvență la nivel teritorial a atribuțiilor pe 
care le deține conform prevederilor legale; 

• A fost elaborată procedura operațională privind sistematizarea modului de îndeplinire de către 
aparatul tehnic care sprijină activitatea Comisiei de Insolvență la Nivel central atribuțiilor pe care 
le deține conform prevederilor legale; 

• Au fost elaborate modelele următoarelor documente utilizate în practică de comisiile teritoriale 
de insolvență: 

- decizia de desesizare față de cererea debitorului conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 
151/2015, 
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- decizia de desesizare față cererea debitorului ca urmare a renunțării acestuia la acțiunea de 
deschidere a procedurii de insolvență;  
- raportul de informare cu privire la depunerea de către debitor, administratorul procedurii 
sau oricare dintre creditori a unei cereri de modificare a planului de rambursare; 
 raportul de informare cu privire la dosarele în derulare; 
- raportul de informare cu privire la lucrările și acțiunile desfășurate de Comisia de Insolvență 
la Nivel Central; 
- raportul de informare cu privire la modul de desfășurare a activității comisiilor de insolvență 
la nivel teritorial; 
- raportul de informare cu privire la propunerile aparatului tehnic care sprijină activitatea 
Comisiei de Insolvență la Nivel Central privind organizarea formării profesionale a membrilor 
comisiilor de insolvență la nivel teritorial și a personalului birourilor de insolvență; 
- raportul de informare referitor la neîndeplinirea executării de către debitor a planului de 
rambursare a datoriilor din motive neimputabile; 
- raportul de informare privind procedura simplificată de insolvență în cazul neîndeplinirii de 
către debitor a condițiilor legale de admisibilitate pentru eliberarea de datorii reziduale; 
- raportul de informare referitor la cererile privind situații de inscompatibilitate ale 
administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice; 
- raportul de informare privind procedura simplificată de insolvență în cazul îndeplinirii de 
către debitor a condițiilor legale de admisibilitate pentru eliberarea de datorii reziduale; 
- raportul de informare referitor la îndeplinirea executării de către debitor a planului de 
rambursare a datoriilor; 
- raportul de informare referitor la modul în care directivele stabilite de Comisia de Insolvență 
la Nivel Central au fost implementate și applicate; 
- raportul de informare referitor la neîndeplinirea de către debitor a planului de rambursare a 
datoriilor din motive imputabile; 
- raportul de informare referitor la propunerile venite din partea comisiilor teritoriale de 
insolvență pentru modificarea și completarea legii și ale actelor normative emise pentru 
aplicare acesteia; 
- raportul de informare referitor la verificarea modului de execuție a planului de rambursare a 
datoriilor de către debitor; 
- raportul de informare referitor la verificarea informațiilor raportate de administratorul 
procedurii cu privire la executarea de către debitor a planului de rambursare a datoriilor; 
- raportul de informare cu privire la verificarea bianuală a registrelor publice pentru 
identificarea eventualelor modificări ale situației patrimoniale a debitorului, care ar justifica 
modificarea planului de rambursare a datoriilor; 
- raportul de informare referitor la rezultatele verificărilor bianuale ale registrelor publice 
pentru identificarea eventualelor modificări ale situației patrimoniale a debitorului aflat în 
procedura simplificată de insolvență; 
- raportul de informare referitor la evaluarea bianuală a proporției din veniturile urmăribile 
ale debitorului care este destinată acoperirii pasivului în perioada postprocedură judiciară 
prin lichidare de active. 

• În scopul facilitării accesului debitorilor la procedurile prevăzute de lege s-au elaborat 
următoarele materiale informative:  

- Ghidul procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare 
- Ghidul procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active 
- Ghidul procedurii simplificate de insolvență 
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• S-au organizat în colaborare cu Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, Uniunea 
Națională a Practicienilor în Insolvență din România și domnul avocat Gheorghe Piperea mai 
multe sesiuni de pregătire profesională a membrilor comisiilor de insolvență și aparatului tehnic 
care sprijină activitatea acestora, la București, Craiova, Iași și Timișoara; 

• La nivelul tuturor județelor țării s-a acordat consiliere debitorilor care au solicitat deschiderea 
procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor sau procedurii simplificate 
de insolvență; 

• S-au întreprins demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor titulari și supleanți ai 
comisiilor de insolvență la nivel teritorial, reprezentanți ai Ministerului de Finanțe, Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, al căror 
mandat a expirat sau pe care nu îl mai puteau exercita conform prevederilor legale; 

• În scopul asigurării unei bune desfășurări a actelor de procedură prevăzute de lege s-a 
monitorizat lunar activitatea desfășurată de către administratorii desemnați ai procedurii cu 
privire la dosarele aflate în lucru și s-au întocmit rapoarte de informare către comisiile 
teritoriale; 

• Din cauza faptului că în anul 2018 au fost înregistrate doar 28 de cereri de deschidere a 
procedurii de insolvență la nivelul Direcției de Insolvență s-a elaborat o strategie de organizare 
de acțiuni și campanii de informare a publicului cu privire la existența și avantajele oferite de 
reglementările Legii nr. 151/2015.  

 

6. Regimul metalelor preţioase şi al pietrelor preţioase - acţiuni specifice 
 

După intrarea în vigoare la 16 martie 2018 a Ordonanţei de Urgenţă nr. 10/2018 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase 
şi pietrelor preţioase în România marcarea cu marca de stat a devenit obligatorie. 
 
S-au efectuat analiza şi marcarea obiectelor din metale preţioase, încercarea metalelor prețioase, 
expertizarea metalelor prețioase şi pietrelor preţioase la solicitarea persoanelor juridice şi fizice. 
 
Pe parcursul anului 2018 au fost realizate: 
- 56 de activităţi de înregistrare poansoane pentru marcă de garanţie proprie ale operatorilor 
economici autorizaţi; 
- 992 de activităţi de înregistrare poansoane pentru marcă de responsabilitate ale operatorilor 
economici autorizaţi; 
- s-au inventariat 134 de gropuri (18252 obiecte din metal prețios în greutate de 47638,61 grame),   
s-au expertizat 21 de gropuri (800 bijuterii/2059,54 grame metal prețios), au fost valorificate 10 
gropuri (1850,49 grame metal prețios și 2230 de rubine/662 gr), la solicitarea Ministerului Finanţelor 
Publice; 
- s-au analizat şi marcat 6.564.477 obiecte din metale preţioase (2.103.439 buc. aur/ 5.062.362,86 gr.   
4.461.038 buc argint/ 12.514.249,24 și 25 buc platină/140,19 gr); 
- s-au eliberat 351 buletine de expertiză (1156 obiecte) pentru persoane fizice şi s-au întocmit 
rapoarte de expertiză tehnică pentru instanţe de judecată, notariate, cabinete de avocatură, 
persoane fizice, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Direcţia Generală a Vămilor şi Comisariatele 
Județene pentru Protecţia Consumatorilor;    
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- s-au emis 1820 rapoarte de încercare, s-au efectuat 5793 analize aur, 2211 analize argint, 3 analize 
platină și 2196 analize spectrale, pentru 2.030.542,05 grame metal preţios, 2 (două) topiri, de către 
Laboratorul de încercări metale preţioase. 
 
În cadrul Laboratorului de pietre prețioase și Proces Kimberley s-au eliberat 350 buletine de expertiză 
pentru persoane fizice şi juridice, fiind expertizate 7775 pietre preţioase montate în 613 bijuterii și 64 
pietre libere; s-au efectuat 7 expertize tehnice pentru: 726 pietre libere la solicitarea Băncii 
Internaționale a Religiilor – bancă aflată în stare de faliment; pentru 215 pietre montate în 6 obiecte, 
la solicitarea Poliției Iași; pentru 2073 pietre montate în 285 bijuterii la solicitarea Vămii de Călători 
Otopeni. 
 
S-a emis un Certificat Kimberley pentru un transport de diamante brute în greutate de 1500.03 ct, 
primite de la un operator economic, s-a realizat corespondenţă cu autorităţile de specialitate la 
nivelul Uniunii Europene şi cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru implementarea Sistemului de 
Certificare a procesului Kimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute.  
 
S-a participat la acţiuni de control, după caz, împreună cu personalul Ministerului Afacerilor Interne și 
Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Regională Antifraudă 
Fiscală 7 Sibiu.  
Au fost autorizaţi operatori economici pentru desfăşurarea de operaţiuni cu metale preţioase şi 
pietre preţioase şi s-a aplicat viza anuală astfel: 
- 397 de autorizaţii emise pentru 1402 operaţiuni,  
- 3 duplicate autorizatie eliberate, 
- au fost aplicate 2457 vize anuale pentru  6743 operațiuni cu metale prețioase autorizate. 
 
În urma auditurilor de supraveghere ale organismului de acreditare RENAR, Laboratorul de încercări 
metale preţioase şi-a menţinut acreditarea sistemului de management al calităţii conform SR EN 
ISO/CEI 17025: 2005. 
 
Valoarea totală a încasărilor în acest domeniu, din taxe şi tarife, a fost de 17.019.695 lei, din care 

819.204 lei taxe încasate şi 16.200.491 lei tarife încasate. 

7. Soluționarea Alternativă a Litigiilor  

Direcția de Soluționare Alternativă a Litigiilor este structura responsabilă de soluționarea alernativă a 
litigiilor dintre comercianți și consumatori, înființată în baza HG 775/2016. Cadrul legal în materia 
soluționării alternative a litigiilor este dat de Directiva UE 11/2013, transpusă în legislația națională 
prin O.G nr. 38/2015, în vigoare de la data de 07 septembrie 2015. 
 
Structura din cadrul ANPC – Direcția de soluționare alternativă a litigiilor a dobândit calitatea de 
Entitate SAL la sfarșitul lunii iunie 2018 și figurează pe lista entităților SAL a Comisiei Europene. 
 
Până la 01.07.2018, neavând calitatea de Entitate SAL, Direcția de soluționare alternativă a litigiilor 
nu a putut soluționa alternativ litigii între comercianți și consumatori. Toate solicitările primite până 
la această dată, în număr de 8, au fost redirecționate spre competentă soluționare fie Comisariatului 
Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea București - Ilfov, fie către Centrul de soluționare 
alternativă a litigiilor din domeniul bancar, fie s-a acordat consiliere respectivilor consumatori. 
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După data dobândirii calității de Entitate SAL, Direcția de soluționare alternativă a litigiilor (DSAL) a 
înregistrat un număr de 9 cereri de soluționare alternativă a litigiilor. 
 
Alte activități: în luna septembrie DSAL a fost reprezentată la reuniunea de la Salonic a rețelei 
TRAVEL – NET, înființată de organismele SAL care soluționează litigii în domeniul turismului iar în luna 
decembrie, DSAL a transmis o propunere de proiect, cu finanțare din fonduri europene, în scopul de 
a consolida accesul consumatorilor la mecanismele de soluționare alternativă a litigiilor. 
 
Pe Platforma SOL nu s-a primit nicio reclamație până la sfârșitul anului 2018.  

 
8. Activitatea Laboratorului pentru analiza calităţii vinurilor şi băuturilor alcoolice  
 
Laboratorul a analizat un număr de 277 probe dintre care 101 probe (36,5%) prelevate de organisme 
de control (Comisariate Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor, Autoritatea Naţională de 
Administrare Fiscală prin Direcţii Regionale Vamale din 10 județe, Direcția Agricolă Județeană Olt, 
Romcontrol). Au fost efectuate analize de încadrare în cod fiscal pentru vinuri liniştite, vinuri 
spumante, petiante, perlante, băuturi aromatizate pe bază de vin, băuturi spirtoase şi bere.  
 
Operatorii economici au prezentat spre analiză 131 probe (47,3%) (vin și subproduse vitivinicole, 
băuturi spirtoase, alcool etilic rafinat, bere).  
 
Persoane fizice au prezentat spre analiză 45 probe (16,2%). 
 
S-au efectuat 10 analize de vinuri liniștite şi băuturi spirtoase destinate exportului, emiţându-se 
buletine de analiză în limba engleză.  
 
Pe parcursul anului 2018 au fost efectuate 9 expertize tehnice, la solicitarea unor instanțe de 
judecată, a poliției economice - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice - SICE şi a unui 
lichidator judiciar. 
  
În decursul anului 2018 au fost consiliaţi 150 consumatori care s-au adresat laboratorului pe e-mail, 
telefonic şi la sediu cu problematică specifică, adresabilitatea  fiind în creştere faţă de anul trecut. 
 
În luna decembrie 2018, laboratorul a fost verificat de către reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, în vederea reautorizării 
anuale conform Ordinului nr. 145/11.05.2017 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea laboratoarelor în vederea executării de 
analize pentru vinuri şi celelalte produse pe bază de must şi vin pentru a efectua determinări fizico-
chimice şi organoleptice şi a elibera buletine de analiză pentru vinurile destinate comercializării pe 
piaţa internă. Autorizaţia a fost prelungită.  
 
În decursul anului 2018 reprezentantul laboratorului a participat, în lunile martie și septembrie, ca 
expert tehnic reprezentant al României la şedinţa Grupurilor de lucru şi Workshop de la Centrul 
European de Referință pentru Controlul în sectorul vitivinicol ERC-CWS (Geel – Belgia şi Budapesta).  
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9. Activitatea Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor 

„LAREX” 

 
În anul 2018, activitatea se poate rezuma prin următorii indicatori: 

• Valoarea totală a analizelor efectuate (fără TVA) : 1.892.984  lei; 

• Valoarea totală a veniturilor (fără TVA): 1.922.000  lei; 

• Valoarea totală a cheltuielilor (fără TVA): 1.895.459 lei;  
- din care cheltuieli de personal: 1.436.222 lei; 

• Valoarea totală a analizelor efectuate și facturate structurilor teritoriale ale ANPC (fără TVA): 
267.903  lei; 

• Numărul de produse cu drept de utilizare a mărcii „Produs testat LAREX”: 195; 

• Numărul de clienţi cu certificat de utilizare a mărcii „Larex Cert”: 13; 

• Numărul de certificate de conformitate „Larex Cert” valabile: 185; 

• Numărul de comenzi analizate în cadrul C.N.I.E.P. LAREX, pe categorii de solicitanţi: 
 

 

Documente emise: 

 

Tip document Număr 2018 

Rapoarte de încercare 
2814  

Rapoarte de expertizare 
1728  

Certificate de conformitate de eşantion 161  

Certificate de conformitate de lot 235  

Certificate de conformitate de tip 187  

Certificate de conformitate ( Larex Cert) 17 

 

Categorie solicitant Număr comenzi  

analizate 2018 

Operatori economici 1093  

Structuri teritoriale ANPC 391  

Alte instituţii (Poliţie, Garda Financiară) 8 

Persoane fizice 13 

Total comenzi  1505  
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CNIEP LAREX este acreditat RENAR (Certificat de acreditare nr. LI1098/13.07.2016. În luna aprilie 

2018 laboratorul a fost evaluat de către RENAR în a doua etapa de supraveghere din ciclul de 

acreditare în urma careia CNIEP Larex și-a menținut acreditarea. 

 

CNIEP LAREX este autorizat ANSVSA conform Autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța 

alimentelor nr. 78/27.10.2014. 

 

CNIEP LAREX a participat la teste de competență organizate de DRRR - GERMANIA, FERA SCIENTE 

LIMITED - MAREA BRIATNIE, MUSO - ROMÂNIA (reprezentant în România al companiei americane 

ERA), furnizori de scheme de competenta recunoscuti si acreditati.    

 

De asemenea au fost achiziționate echipamente performate (Aparat de extractie grasimi, Digestor 

proteina, Distilator proteina) necesare efectuării de analize. 

 

10. Activităţi de informare, educare şi consiliere a consumatorilor  

 
10.1. Parteneriat cu mediul de afaceri şi cu societatea civilă 

 
Colaborarea ANPC cu mediul de afaceri şi societatea civilă a avut în vedere promovarea drepturilor 
consumatorilor, în relația cu furnizorii de produse și prestatorii de servicii, inclusiv servicii de interes 
general, pentru a determina creşterea responsabilităţii mediului de afaceri. Aceste acţiuni au vizat 
consilierea directă a operatorilor economici, precum şi continuarea parteneriatului public – privat tripartit 
(ANPC, operatori economici/asociaţii patronale/camere de comerţ şi asociaţii de consumatori).  
 
 

10.2. Instrumente de educare şi informare a consumatorilor 

 

Acțiunile   de   informare,  consiliere   şi   educare   a   consumatorilor   desfăşurate   de   ANPC   au  vizat  şi  
continuarea unor activităţi deja cu tradiţie în autoritate:  
 

• Organizarea la nivelul țării a manifestărilor ocazionate de sărbătorirea zilei de „15 Martie - 

Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor” – cu tema: „Crearea unei piețe online 

echitabile și sigure”. La sediile Comisariatelor Județene de Protecția Consumatorilor au fost 
ținute conferințe de presă privind importanța acestei zile. Reprezentanții conducerii ANPC și 
comisarii ANPC au fost prezenţi în piețe, mari magazine și galerii comerciale din București și 
din ţară cu scopul de a crește gradul de conștientizare a drepturilor de care beneficiază 
consumatorii și pentru a răspunde întrebărilor acestora. De asemenea, au fost organizate 
acţiuni de informare privind drepturile consumatorilor în unităţi de învăţământ din ţară. 

 

• Organizarea, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale, a Concursului Național pe Teme de 
Protecția Consumatorilor „Alege! Este dreptul tău” – ediția 2018, desfăşurat în Tabăra pentru 
tineret „Delfin”, din Năvodari, în perioada 17 – 22 iunie, reuniune la care au participat 86 de 
elevi, profesori, comisari ANPC, precum şi reprezentanți ai mediului de afaceri şi mass-media.  
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Elevii și-au demonstrat cunoștințele în domeniul protecției consumatorilor în cadrul etapei 
finale, cea la nivel național, pe parcursul a trei probe constând în expoziție de desene, faza 
individuală (eseu și test grilă) și concurs pe echipe (studiu de caz, interpretare spot publicitar, 
realizare a unui poster). Partenerul principal al ANPC în desfășurarea ediției 2018 a 
concursului a fost Asociația InfoCons. 

 
10.3.  Comunicare şi relaţii publice 

 
În cursul anului 2018, ANPC a organizat, la nivel naţional, un număr de 116 conferinţe de presă, a 
participat la 58 de conferințe de presă organizate de alte instituții şi a dat publicității un număr de 
1156 de comunicate de presă. 
 
De asemenea, ANPC diseminează informații și prin intermediul paginii de Facebook și prin mass- 
media. 
 

11.  Liberul acces la informaţii de interes public 
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
şi ale Hotărârii Guvernului nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a 
asigurat dreptul cetăţenilor la obţinerea informaţiilor de interes public.   
  
Au fost înregistrate 3847 de solicitări, 1063 la nivel central şi 2784 la nivelul comisariatelor regionale 
pentru protecţia consumatorilor. 
 
Solicitările au vizat următoarele domenii: 
 

• 3037 solicitări referitoare la acte normative, reglementări; 

• 679 solicitări referitoare la modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei; 

• 21 solicitări referitoare la utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli); 

• 3 solicitări referitoare la activitatea liderilor instituţiei; 

• 107 alte solicitări (ex. solicitări referitoare la informații despre entitățile de recuperare creanțe; 
informații executare silită/executor judecătoresc, comunicare documente, drepturile 
consumatorilor, obligaţiile şi responsabilităţile operatorilor economici, informaţii referitoare la 
asociaţiile pentru protecţia consumatorilor, xerocopii după procesele verbale de constatare - 
contravenţie şi de prelevare probe, după reclamaţiile înregistrate de la consumatori, informaţii 
despre activitatea anumitor operatori economici, informaţii referitoare la dosarele privind 
litigiile în care ANPC/CRPC este implicată/implicat, activitatea desfăşurată de ANPC). 

 
Pagina de internet a instituției www.anpc.gov.ro a fost structurată după modelul prezentat în Anexa 
Memorandumului “Creșterea Transparenței și Standardizarea Afișării Informațiilor de Interes Public”, 
aprobat de Guvernul României în ședința de Guvern din data de 2 martie 2016, asigurându-se astfel 
prezentarea proactivă a informațiilor relevante pentru consumatori.  
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12.  Încheierea de Protocoale de colaborare şi Acorduri de parteneriat 

În vederea întăririi cooperării cu celelalte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale și cu 
societatea civilă, instituţia noastră a încheiat  în cursul anului 2018  Protocoale de colaborare şi Acorduri 
de parteneriat: 
 

• Protocol de colaborare nr.1/119/23.01.2018 încheiat între Ministerul Educației Naționale și 
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor; 

• Acord de parteneriat nr.1/141/25.01.2018  încheiat  între Autoritatea Națională pentru 
Protecția Consumatorilor și Asociația pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal; 

• Protocol de colaborare  nr.1/362/14.02.2018 încheiat între Consiliul Concurenței  și  Autoritatea 
Națională pentru Protecția Consumatorilor; 

• Protocol de colaborare  nr.1/369/20.02.2018  încheiat între Autoritatea Națională pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații și Autoritatea Națională pentru Protecția 
Consumatorilor; 

• Acord de parteneriat nr.1/455/12.03.2018  încheiat  între Autoritatea Națională pentru 
Protecția Consumatorilor și Asociația Infocons. 

 
13.  Situația centralizată a litigiilor pe regiuni în perioada ianuarie 2018 – decembrie 
2018 

 

OPERATORI ECONOMICI LITIGII DE MUNCĂ/ALTELE 

REGIUNE Nr. total 
dosare aflate 
pe rolul 
instanțelor la 
1 ianuarie 
2018 

Nr. dosare 
câștigate 
definitiv 

Nr. dosare 
pierdute 
definitiv 

Nr. dosare 
câștigate 
definitiv 

Nr. dosare 
pierdute 
definitiv 

Nr. dosare 
aflate pe 
rolul 
instanțelor la 
31.12.2018 

CRPC Craiova 33 14 2 5 2 38 
CRPC Brașov 203 107 10 4 2 146 

CRPC Galați 176 42 7 2 0 225 

CRPC Timiș 85 16 5 3 5 69 

CRPC Ploiești 170 42 13 24 2 109 

CRPC Cluj 180 43 11 1 0 125 

CRPC Iași 
 

161 11 7 0 4 221 

CRPC 
București –
Ilfov 

180 30 12 0 0 190 

ANPC 
 

270 33 10 21 3 203 

TOTAL 
 

1458 338 77 60 18 1326 
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14.  Resurse financiare și cheltuieli 

 
În cursul anului 2018 s-au alocat pentru ANPC credite bugetare în sumă de 47.322 mii lei. 

• Cheltuieli de personal   = 37.050 mii lei 

• Bunuri și servicii             =  7.680 mii lei 

• Contribuții și cotizații 
la organisme internaționale  = 3 mii lei 

• Proiecte cu finanțare din  
         fonduri externe nerambursabile  = 789 mii lei 

• Alte cheltuieli    = 450 mii lei 

• Cheltuieli de capital   = 1.350 mii lei 
 
În ceea ce privește cheltuielile, precizăm următoarele: 
 

• Cheltuieli de personal   = 35.828 mii lei 

• Cheltuieli bunuri si servicii  =7.349 mii lei 

• Contribuții și cotizații 
la organisme internaționale  = 3 mii lei 
Proiecte cu finanțare din  
fonduri externe nerambursabile = 524 mii lei 

• Alte cheltuieli    = 402 mii lei 

• Cheltuieli de capital   = 1.262 mii lei  
 
Datele cu privire la bugetul instituției pentru anul 2018 pot fi consultate în Anexa 1. 
 

15. Procesul de achiziții  

 

Activitatea Compartimentului achiziții se desfăşoară în domeniul organizării şi desfăşurării 
procedurilor de achiziţii publice în vederea atribuirii de contracte de furnizare, de produse si servicii. 
Procesul de achiziţie publică reprezintă o succesiune de etape, după parcurgerea cărora se obţine 
produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract 
de achiziţie publică. 
 
Achiziţiile publice în cursul anului 2018 au fost realizate din sistemul electronic, cu excepţia celor ce 
nu s-au regăsit în catalogul electronic sau în care Legea 98/2016 prevedea ca şi excepţie. 
 
Totodată, menţionăm faptul că durata medie în cazul unei cumpărări directe este de maxim o 
săptămână, iar în cazul unei proceduri simplificate termenul poate fi de două luni. 
 
Precizăm faptul că în cursul anului 2018 nu au existat contestaţii formulate la Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor. 
 
Menţionăm faptul că în cursul anului 2018 nu au fost anulate proceduri prevăzute de Legea 98/2016. 
 
Situația achizițiilor publice pentru anul 2018 se regăsește în Anexa 3. 
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16. Managementul Resurselor Umane 

 
Numărul maxim de posturi aprobat a fost 925, exclusiv demnitarii, din care pentru aparatul central 382, 
inclusiv 12 posturi pentru Direcţia de Soluţionare Alternativă a Litigiilor; 6 posturi pentru activitatea 
Centrului European al Consumatorilor România; 227 posturi pentru Direcția de Insolvență a Persoanelor 
Fizice; 10 posturi pentru Direcția Cooperare și Efectuarea Schimbului de Informații cu Statele Membre, 
Derulare Proceduri, Intermediari de Credite, Recuperare Creanțe și Creditori Nonfinanciari; iar pentru 
Comisariatele Regionale pentru Protecţia Consumatorilor 543. 
 
La nivelul Compartimentului Resurse Umane, a fost coordonată şi monitorizată activitatea de 
perfecţionare profesională a funcţionarilor publici din cadrul instituției. 
 
Astfel, în vederea respectării prevederilor H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind 
formarea profesională a funcţionarilor publici, ale Ordinului Ministrului Administraţiei Publice nr. 
252/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind instruirea şi specializarea în domeniul 
informaticii a funcţionarilor publici, ale art. 50  şi 51 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în limita bugetului aprobat pentru anul 
2018, instruirea funcţionarilor publici s-a făcut prin participarea acestora la programe de perfecţionare 
profesională, totalizând un număr de 9 cursuri. 
 
Tot în anul 2018 a fost organizat un curs de formare profesională privind achizițiile publice la care au 
participat 11 persoane din cadrul instituției, un curs privind responsabilul privind protecția datelor cu 
caracter personal la care au participat 2 persoane din cadrul instituții, precum și un curs organizat de 
către Ministerul Economiei, cu tema Politici publice și Planificare strategică la care au participat 74 de 
persoane. 
 
Datele de contact A.N.P.C. sunt următoarele: 
 
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
Adresă: Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod poștal 011865 
 
Cabinet Președinte ANPC  
Tel: 021.312.12.75 
Fax: 021.314.34.62 
e-mail: cabinet@anpc.ro 
 
Telefonul consumatorilor: 021/9551 
Serviciul Produse și Servicii Alimentare și Nealimentare: 021.307.67.93 
Serviciul Produse și Servicii Financiare: 021.307.67.92 
Serviciul Armonizare Europeana si Parteneriat: 021.307.67.70 
Direcția Economica și Resurse Umane: 021.307.67.88 
Compartimentul Resurse Umane: 021.316.74.84 
Direcția Insolvență a Persoanelor Fizice: 021.307.67.73 
Direcția de Soluționare Alternativă a Litigiilor: 021.307.67.71 



 

26 

Direcția Cooperare și Efectuarea Schimbului de Informații cu Statele Membre - Compartiment 
Derulare Proceduri Intermediari de Credite și Creditori Financiari și Nonfinanciari: 021.307.67.5 
Relații cu presa/mass-media: telefon: 021.307.67.68; fax: 021.314.34.62; e-mail: biroupresa@anpc.ro 
Programare audienţe: 021.307.67.72 
 
Registratură: 021.307.67.84 
Program de lucru: luni, marți, joi și vineri: 08:30 - 16:30 / miercuri: 08:30 - 18:30 
 
Direcția Metale Prețioase, Pietre Prețioase și Proces Kimberley 
Adresa: Strada Fabrica de chibrituri nr 30, intrarea 3 (prin strada Miculescu), sector 5, București 
e-mail: cabinet@anpc.ro 
Serviciul Autorizare: 021.313.22.24 

Serviciul Marcare: 021.312.82.37 

Serviciul Expertizare: 021.312.98.90 

Laborator încercări metale prețioase: 021.312.92.97 

Ghișeu/facturare: 021.313.22.24, interior 24 

Laborator pietre prețioase:  021.313.22.24, interior 21 

 
Laboratorul pentru analiza calității vinurilor și băuturilor alcoolice 
Adresa: Strada General Berthelot nr. 24, clădirea corp A, sector 1, București 
Tel/fax: 021/312.67.59 
 
La nivel ANPC, începând cu data de 01 ianuarie 2018, salariile de bază brute au fost următoarele: 
 

Denumirea funcţiei 
Nivel 

studii 
Grad Gradaţie 

TOTAL 

 salariu de 

bază brut 

conform 

L 153/2017 

lei 

Preşedinte (Secretar de Stat) S     15200 

Vicepreşedinte (Subsecretar de Stat) S     13300 

Director de cabinet S   4 6623 

Consilier personal S   1 6069 

Secretar personal S   5 3937 

Secretar general grad I  S   3 11314 

Director general grad II  S   3 7454 

Director grad II  S   4 7367 
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Director grad II  S   5 7843 

Şef serviciu grad II S   2 5979 

Şef serviciu grad II S   3 6250 

Şef serviciu grad II S   3 5300 

Şef serviciu grad II S   4 5533 

Şef serviciu grad II S   5 5763 

Şef serviciu grad II  S   5 6800 

Şef serviciu grad II  S   5 7299 

Director grad II   S   5 7646 

Director grad II   S   5 6648 

Director grad II  S   3 6118 

Director grad II  S   2 6803 

Șef birou grad II S   1 4655 

Șef birou grad II S   2 4889 

Șef birou grad II S   3 5098 

Șef birou grad II S   5 5542 

Comisar I S S 3 4809 

Comisar I S S 4 5018 

Comisar I S S 5 5230 

Auditor I S S 5 7308 

Comisar III M S 5 2774 

Comisar I S P 2 2720 

Comisar I S P 3 2827 

Comisar I S P 5 3090 

Consilier juridic I S P 3 2827 
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Comisar I S A 0 2227 

Comisar I S A 1 2394 

Comisar I S A 3 2218 

Comisar I S A 5 2785 

Comisar I S A 4 2312 

Consilier juridic I S A 5 2785 

Consilier juridic I S A 0 2227 

Consilier juridic I S DEB 0 2175 

Comisar I S DEB 0 2175 

Consilier grad II S   0 2814 

Consilier grad I A S   1 3723 

Consilier grad I A S   2 3913 

Consilier grad I A  S   2 4229 

Consilier grad I A S   3 4079 

Consilier grad I A S   4 4259 

Consilier grad I A S   5 4435 

Consilier grad I A  S   5 5101 

Consilier grad I A  S   5 5385 

Consilier juridic I A S   1 3723 

Consilier juridic I A S   3 4079 

 
Organigrama instituției pentru anul 2018 poate fi consultată în Anexa 2.  
 

17. Prioritățile ANPC în conformitate cu Programul de guvernare 2017-2020 
 
În domeniul protecției consumatorilor prioritățile instituției în conformitate cu Programul de 
guvernare sunt următoarele: 
 

• dezvoltarea și consolidarea drepturilor consumatorilor; 
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• dezvoltarea instrumentelor de informare, educare și evaluare a gradului de satisfacție a 
consumatorilor; 

• reorganizarea LAREX în vederea dezvoltării acestuia ca organism neutru de referință în 
efectuarea de certificări ale produselor fabricate în țară sau importate; 

• stimularea constituirii/funcționării adecvate a centrelor de consultanță și informare a 
consumatorilor. 
 

18. Indicatori principali 
 

Indicatori Valoarea 

Valoarea amenzilor aplicate (mil. lei) 80,33 

Valoarea produselor neconforme oprite definitiv de la 
comercializare (mil. lei) 

                10,75 

Numărul de controale desfăşurate cu sancţiuni 37.842 

Numărul total de reclamaţii 82.241 

Numărul de articole apărute în presa scrisă, online, emisiuni 
radio tv cu referire sau cu participarea membrilor ANPC cu 
privire la activitatea acesteia 

Presa scrisă                           1.643 
Radio-TV                                 1558 
Presa online                           6972 

Număr de conferinţe de presă 

Număr de conferinţe de presă organizate de ANPC 

Număr de conferinţe de presă organizate de alte institutii 

225 

167 

58 

Număr de acţiuni de consiliere a operatorilor economici                                               10.841 

Număr de acte normative publicate în Monitorul Oficial                                                      10 

Numărul de protocoale de colaborare şi acorduri de parteneriat                                                      5 

LAREX - valoarea totală a analizelor (lei, fără tva) 1.892.984  

LAREX - număr rapoarte încercare şi expertizare 2814/1728 

Număr de autorizații şi operaţiuni privind metale şi pietre 
preţioase 

                     397/1402 

Număr de expertizări de metale şi pietre preţioase şi număr de 
rapoarte de încercare emise 

- 351 buletine de expertiză 
metale prețios (1156 obiecte) 
- 350 buletine de expertiză 
pietre prețioase (7775 pietre 
prețioase) 
- 1820 rapoarte de încercare 
(2.030.542,05  grame metal 
preţios) 

 
 
 
 



AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR Anexa 1

BUGET  CENTRALIZAT PE ANUL 2018

DENUMIREA  INDICATORILOR COD I.credite de PROGRAM

indicator angajament TRIM I TRIM II TRIM III TRIM.IV

financiar II.credite 

bugetare 2018

CAPITOLUL AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE51,01 I. 47.322.000 12.217.000 11.594.000 11.717.000 11.794.000

II. 47.322.000 12.217.000 11.594.000 11.717.000 11.794.000

01.  CHELTUIELI CURENTE 1 I. 46.963.000 12.037.000 11.415.000 11.617.000 10.544.000

II. 46.963.000 12.037.000 11.415.000 11.617.000 10.544.000

TITLUL I.  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 I. 37.050.000 9.206.000 9.066.000 10.318.000 8.460.000

II. 37.050.000 9.206.000 9.066.000 10.318.000 8.460.000

Cheltuieli salariale in bani 10,01 I. 34.665.000 8.247.000 8.394.000 10.091.000 7.933.000

II. 34.665.000 8.247.000 8.394.000 10.091.000 7.933.000

Salarii de baza 10.01.01 I. 34.423.000 8.185.000 8.332.000 10.052.000 7.854.000

II 34.423.000 8.185.000 8.332.000 10.052.000 7.854.000

Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 I. 61.000 5.000 5.000 5.000 46.000

II. 61.000 5.000 5.000 5.000 46.000

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.12 I. 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000

II. 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Indemnizatii de delegare 10.01.13 I. 127.000 32.000 32.000 32.000 31.000

II. 127.000 32.000 32.000 32.000 31.000

Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 I. 46.000 23.000 23.000 0 0

II. 46.000 23.000 23.000 0 0

Cheltuieli salariale in natura 10,02 I. 900.000 50.000 450.000 0 400.000

II 900.000 50.000 450.000 0 400.000

Vouchere de vacanta 10.02.06 I. 900.000 50.000 450.000 0 400.000

II. 900.000 50.000 450.000 0 400.000

Contributii 10,03 I. 1.485.000 909.000 222.000 227.000 127.000

II. 1.485.000 909.000 222.000 227.000 127.000

Contributii ptr. asigurari sociale de stat 10.03.01 I. 407.000 407.000 0 0 0

II. 407.000 407.000 0 0 0



Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 I. 14.000 14.000 0 0 0

II. 14.000 14.000 0 0 0

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 I. 144.000 144.000 0 0 0

II. 144.000 144.000 0 0 0

Contributii de asigurari pt. accid. de munca si boli prof.10.03.04 I. 7.000 7.000 0 0 0

II. 7.000 7.000 0 0 0

Contributii pt.concedii si indemnizatii 10.03.06 I. 27.000 27.000 0 0 0

II. 27.000 27.000 0 0 0

Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 I. 886.000 310.000 222.000 227.000 127.000

II. 886.000 310.000 222.000 227.000 127.000

TITLUL II.  BUNURI SI SERVICII 20 I. 7.680.000 2.828.000 2.149.000 873.000 1.830.000

II. 7.680.000 2.828.000 2.149.000 873.000 1.830.000

Bunuri si servicii 20,01 I. 3.614.000 1.838.000 1.363.000 312.000 101.000

II. 3.614.000 1.838.000 1.363.000 312.000 101.000

Furnituri de birou 20.01.01 I. 146.000 100.000 46.000 0 0

II. 146.000 100.000 46.000 0 0

Materiale pentru curatenie 20.01.02 I. 8.000 6.000 2.000 0 0

II. 8.000 6.000 2.000 0 0

Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 I. 639.000 237.000 180.000 198.000 24.000

II. 639.000 237.000 180.000 198.000 24.000

Apa, canal, salubritate 20.01.04 I. 80.000 35.000 35.000 10.000 0

II. 80.000 35.000 35.000 10.000 0

Carburanti si lubrefianti 20.01.05 I. 496.000 300.000 196.000 0 0

II. 496.000 300.000 196.000 0 0

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet20.01.08 I. 723.000 300.000 304.000 42.000 77.000

II. 723.000 300.000 304.000 42.000 77.000

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.09 I. 63.000 60.000 0 3.000 0

II. 63.000 60.000 0 3.000 0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.30 I. 1.459.000 800.000 600.000 59.000 0

II. 1.459.000 800.000 600.000 59.000 0

Reparatii curente 20,02 I. 467.000 50.000 30.000 21.000 366.000

II. 467.000 50.000 30.000 21.000 366.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20,05 I. 282.000 100.000 50.000 40.000 92.000



II. 282.000 100.000 50.000 40.000 92.000

Uniforme si echipament 20.05.01 I. 0 0 0 0 0

II. 0 0 0 0 0

Alte obiecte de inventar 20.05.30 I. 282.000 100.000 50.000 40.000 92.000

II. 282.000 100.000 50.000 40.000 92.000

Deplasari, detasari, transeferari 20,06 I. 414.000 180.000 125.000 70.000 39.000

II. 414.000 180.000 125.000 70.000 39.000

Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 I. 339.000 150.000 100.000 50.000 39.000

II. 339.000 150.000 100.000 50.000 39.000

Deplasari in strainatate 20.06.02 I. 75.000 30.000 25.000 20.000 0

II. 75.000 30.000 25.000 20.000 0

Carti, publicatii si materiale documentare 20,11 I. 1.000 1.000 0 0 0

II. 1.000 1.000 0 0 0

Consultanta si expertiza 20,12 I. 0 0 0 0 0

II. 0 0 0 0 0

Pregatire profesionala 20,13 I. 27.000 10.000 10.000 5.000 2.000

II. 27.000 10.000 10.000 5.000 2.000

Protectia muncii 20,14 I. 76.000 35.000 35.000 6.000 0

II. 76.000 35.000 35.000 6.000 0

Alte cheltuieli 20,3 I. 2.799.000 614.000 536.000 419.000 1.230.000

II. 2.799.000 614.000 536.000 419.000 1.230.000

Protocol si reprezentare 20.30.02 I. 6.000 2.000 1.000 0 3.000

II. 6.000 2.000 1.000 0 3.000

Prime de asigurare non-viata 20.30.03 I. 119.000 36.000 35.000 35.000 13.000

II. 119.000 36.000 35.000 35.000 13.000

Chirii 20.30.04 I. 822.000 300.000 250.000 134.000 138.000

II. 822.000 300.000 250.000 134.000 138.000

Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 I. 26.000 26.000 0 0 0

II. 26.000 26.000 0 0 0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 I. 1.826.000 250.000 250.000 250.000 1.076.000

II. 1.826.000 250.000 250.000 250.000 1.076.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 I. 3.000 3.000 0 0 0

II. 3.000 3.000



Transferuri curente in strainatate 55,02 I. 3.000 3.000 0 0 0

II. 3.000 3.000 0 0 0

Contributii si cotizatii la organisme internationale55.02.01 I. 3.000 3.000 0 0 0

II. 3.000 3.000 0 0 0

TITLUL X.  PROIECTE CU FIN.DIN FOND.EXTERNE NERAMBURSABILE58 I. 789.000 180.000 179.000 276.000 154.000

II. 789.000 180.000 179.000 276.000 154.000

Finantare nationala 58.15.01 I. 276.000 0 0 276.000 0

II. 276.000 0 0 276.000 0

Finantare nerambursabila 58.15.02 I. 513.000 180.000 179.000 0 154.000

II. 513.000 180.000 179.000 0 154.000

Cheltuieli neeligibile 58.15.03 I. 0 0 0 0 0

II 0 0 0 0 0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 I. 450.000 0 200.000 150.000 100.000

II. 450.000 200.000 150.000 100.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate59,4 I. 450.000 0 200.000 150.000 100.000

II. 450.000 0 200.000 150.000 100.000

70.  CHELTUIELI DE CAPITAL 70 I. 1.350.000 0 0 100.000 1.250.000

II. 1.350.000 0 0 100.000 1.250.000

TITLUL X.  ACTIVE NEFINANCIARE 71 I. 1.350.000 0 0 100.000 1.250.000

II. 1.350.000 100.000 1.250.000

Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71,01 I. 1.202.000 0 0 100.000 1.102.000

II. 1.202.000 0 0 100.000 1.102.000

Constructii 71.01.01 I. 60.000 0 0 0 60.000

II. 60.000 0 0 0 60.000

Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 I. 673.000 0 0 0 673.000

II. 673.000 0 0 0 673.000

Mobilier,aparatira birotica si alte active corporale 71,01,0371,01,03 I. 298.000 0 0 100.000 198.000

II. 298.000 0 0 100.000 198.000

Alte active fixe 71.01.30 I. 171.000 0 0 0 171.000

II. 171.000 0 0 0 171.000

Reparatii capitale aferente activelor fixe 71,03 I. 148.000 0 0 0 148.000

II. 148.000 0 0 0 148.000



 
Anexa 2 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ  
A AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR  

 

P R E Ş E D I N T E 
MARIUS PÎRVU 

 

DIRECŢIA GENERAL Ă 
 CONTROL ŞI SUPRAVEGHERE 

PIAŢĂ ŞI ARMONIZARE 
EUROPEANĂ 

4+25 
 

ANGHEL PAUL SILVIU  
 

 

 

 

 

 
VICEPREŞEDINTE 

LILIANA MINC Ă 

 
DIRECŢIA METALE 

PREŢIOASE, PIETRE 
PREŢIOASE ŞI PROCES 

KIMBERLEY 
3+63 

 
LUCIAN CONSTANTINESCU  

* Unitate finanțată de la bugetul de stat și de la Comisia Europeană, organizată la nivel de direcție 
 

 
SECRETAR GENERAL  

MIHAELA IRINA IONESCU 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE  
EMIL NIȚĂ 

CABINET DEMNITAR 
3 

LILIANA MIRON 

COMPARTIMENT 
AUDIT PUBLIC INTERN 

1 

 

 
SERVICIUL JURIDIC 

1+7 
DUMITRA GROZA 

 

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 
ŞI RESURSE UMANE 

2+17 

 

 
DIRECȚIA DE 

INSOLVENȚĂ  A 
PERSOANELOR FIZICE 

1+42+184 
 

DIRECȚIA DE 
SOLUȚIONARE 

ALTERNATIVĂ A 
LITIGIILOR 

2+10 
ANDREI FELICIA ELENA 

 
CENTRUL EUROPEAN AL 

CONSUMATORILOR *  
1+5 

IRINA DELIA CHIRIȚOIU 

 

DIRECȚIA COOPERARE ŞI EFECTUAREA 
SCHIMBULUI DE INFORMAŢII CU 
STATELE MEMBRE, DERULARE 
PROCEDURI INTERMEDIARI DE 

CREDITE, RECUPERARE CREANȚE ȘI 
CREDITORI NONFINANCIARI 

1+9  
DANA MARIA MUNTEANU  

 



    ANEXA 3 

Situația achizițiilor publice pentru anul 2018 este următoarea : 

 

Nr. 

crt 

Titlul 

contractului/ 

factură 

Obiect contract Procedura 

aplicată 

Furnizor/ 

Prestator/ 

Executant 

Valoarea 

prevazută în 

contract fără 

TVA (RON) 

Sursa 

finanțării 

1 Achiziţionare 

echipament 

pentru 

videoconferinţe 

Furnizare 

sistem integrat 

de 

videoconferinţă 

Cumpărare 

directă  

S.C. ORANGE 

ROMÂNIA S.A 

105000 BUGETUL 

DE STAT 

2 Furnizare stații de 

lucru cu monitor  

Furnizare 

echipamente 

electronice 

Cumpărare 

directă 

EXPERTISSA 

HQ SRL 

257240 BUGETUL 

DE STAT 

3 Furnizare 

computer 

portabile 

Furnizare 

echipamente 

electronice 

Cumpărare 

directă 

UNION SRL  37040 BUGETUL 

DE STAT 

4 Supravegherea şi 

verificarea 

tehnică a 

instalaţiilor din 

domeniul ISCIR 

Supravegherea 

şi verificarea 

tehnică a 

instalaţiilor din 

domeniul ISCIR 

Cumpărare 

directă 

ASCENSOARE 

CONCEPT SRL 

238/LUNAR BUGETUL 

DE STAT 

5 
Servicii de revizie 

tehnică pentru 

ascensoare 

Servicii de 

revizie tehnică 

pentru 

ascensoare 

Cumpărare 

directă 

ASCENSOARE 

CONCEPT SRL 

178.50/LUNAR BUGETUL 

DE STAT 

6 Service tipografie Service 

tipografie  

Cumpărare 

directă 

SC SEMNUL 

INTREBARII 

SRL 

68966,40 BUGETUL 

DE STAT 



7 Servicii 

modernizare lift 

Servicii 

modernizare lift 

Cumpărare 

directă 

SC 

ASCENSOARE 

CONCEPT SRL 

62430 BUGETUL 

DE STAT 

8 Soft specializat 

pentru Direcţia 

Metale Preţioase, 

Pietre Preţioase şi 

Proces Kimberley 

(DMPPPPK) 

Soft specializat - 

DMPPPPK 

Cumpărare 

directă 

SC ASCENTA 

IT SRL 

133000 BUGETUL 

DE STAT 

9 Servicii pază Servicii pază 

ANPC-

Laboratorul 

pentru analiza 

calităţii 

vinurilor şi 

băuturilor 

alcoolice 

Procedură 

Simplificată 

SC OK GUARD 

SRL 

19516 BUGETUL 

DE STAT 

10 Servicii pază Servicii pază 

ANPC-

DMPPPPK 

Procedură 

Simplificată 

SC OK GUARD 

SRL 

160235,88 BUGETUL 

DE STAT 

11 Servicii pază Servicii pază 

ANPC 

Procedură 

Simplificată 

SC OK GUARD 

SRL 

103173 BUGETUL 

DE STAT 

12 Asigurari auto tip 

RCA și Casco 

Asigurari auto 

tip RCA și Casco 

Cumpărare 

directă 

SC CAMPION 

BROKER SRL 

16833,09 BUGETUL 

DE STAT 

13 Servicii reparații 

auto 

Servicii reparații 

auto 

Cumpărare 

directă 

SC TMD 

LASTING 

SERVICE SRL 

18000 BUGETUL 

DE STAT 

14 Servicii în 

domeniul 

securităţii şi 

sănătăţii în 

muncă/situaţiilor 

de urgenţă 

Servicii în 

domeniul 

securităţii şi 

sănătăţii în 

muncă/situaţiil

or de urgenţă 

Cumpărare 

directă 

SC LABOUR 

INVEST SRL 

81098.50 BUGETUL 

DE STAT 



15 Vouchere vacanță Vouchere 

vacanță 

Cumpărare 

directă 

SC UP 

ROMANIA SRL 

98050 BUGETUL 

DE STAT 

16 Servicii de 

asistenţă tehnică  

Servicii de 

asistenţă 

tehnică 

Cumpărare 

directă 

SC NICSOFT 

SERV SRL 

25.000 BUGETUL 

DE STAT 

17 Servicii medicina 

muncii 

ANPC+CRPC-uri 

Servicii 

medicina 

muncii 

ANPC+CRPC-uri 

Cumpărare 

directă 

SC REGINA 

MARIA SRL 

90475 BUGETUL 

DE STAT 

18 Servicii arhivare Servicii arhivare Cumpărare 

directă 

A&B ACTIV 

DISTRIBUTION 

SRL 

16426,76 BUGETUL 

DE STAT 

19 

Servicii telefonie 

mobilă ANPC și 5 

CRPC 

Servicii 

telefonie 

mobilă 

Cumpărare 

directă 

ORANGE 

ROMÂNIA 

129445 BUGETUL 

DE STAT 

20 Servicii telefonie 

fixă ANPC și 5 

CRPC 

Servicii 

telefonie fixă 

Cumpărare 

directă 

ORANGE 

ROMÂNIA 

128605 BUGETUL 

DE STAT 

21 Servicii Call 

Center 

Servicii Call 

Center 

Cumpărare 

directă 

ORANGE 

ROMÂNIA 

85560 BUGETUL 

DE STAT 

22 Servicii personal 

dedicate call 

center 

Servicii 

personal 

dedicate call 

center 

Cumpărare 

directă 

ORANGE 

ROMÂNIA 

26040 BUGETUL 

DE STAT 

23 Seifuri pentru 

DMPPPPK 

seifuri Cumpărare 

directă 

SC ROTTNER 

SECURITY SRL 

44587 BUGETUL 

DE STAT 

24 Mașină găurit - 

DMPPPPK 

Mașină de 

găurit 

Procedură 

simplificată 

SC PROMA 

MACHINERI 

SRL 

1115 BUGETUL 

DE STAT 

25 Foarfecă manuală 

cu parghie - 

Foarfecă 

manuală cu 

Procedură SC PROMA 

MACHINERI 

8000 BUGETUL 



DMPPPPK parghie simplificată SRL DE STAT 

26 Cuptor cu 

cupelație - 

DMPPPPK 

Cuptor cu 

cupelație 

Procedura 

simplificată 

SC EURITMIC 

GRUL SRL 

19380 BUGETUL 

DE STAT 

27 Balante analitice 

și electronice - 

DMPPPPK 

Balanțe 

analitice și 

electronice 

Procedură 

simplificată 

SC TEKNOLEB 

SRL 

135337 BUGETUL 

DE STAT 

28 Contract chirie 

sediu DMPPPPK 

GORJ 

Contract chirie 

sediu DMPPPPK 

GORJ 

Exceptat 

lege 

98/2016 

SC COMPLEX 

HOTELIER  

14400 BUGETUL 

DE STAT 

29 Servicii Curăţenie 

Generală 

Servicii 

Curăţenie 

Generală ANPC 

Cumpărare 

directă 

TEO GRUP 

FACILITY 

MANAGEMEN

T SRL 

12474 LEI BUGETUL 

DE STAT 

 

30 Servicii Curăţenie Servicii 

Curăţenie -

ANPC 

Cumpărare 

directă 

TEO GRUP 

FACILITY 

MANAGEMEN

T SRL 

47124 LEI BUGETUL 

DE STAT 

31 Servicii Curăţenie Servicii 

Curăţenie – 

DMPPPPK  

Cumpărare 

directă 

TEO GRUP 

FACILITY 

MANAGEMEN

T SRL 

17361 LEI BUGETUL 

DE STAT 

32 Servicii curăţenie Servicii 

curăţenie – 

Laborator 

Vinuri 

Cumpărare 

directă 

TEO GRUP 

FACILITY 

MANAGEMEN

T SRL 

2673 LEI BUGETUL 

DE STAT 

33 Servicii 

întreţinere şi 

reparaţii 

echipamente IT 

Servicii 

întreţinere şi 

reparaţii 

echipamente IT 

Cumpărare 

directă 

SC 

EXPERTISSA 

HQ SRL 

39600 LEI BUGETUL 

DE STAT 

34 Servicii de 

întreţinere şi 

update a site-

Servicii de 

întreţinere şi 

update a site-

Cumpărare 

directă 

SC 

EXPERTISSA 

HQ SRL 

20700 LEI BUGETUL 

DE STAT 



urilor web urilor web 

35 Servicii 

întreţinere şi 

reparaţii 

echipamente IT-

DMPPPPK 

Servicii 

întreţinere şi 

reparaţii 

echipamente 

IT-DMPPPPK 

Cumpărare 

directă 

SC 

EXPERTISSA 

HQ SRL 

18900 LEI BUGETUL 

DE STAT 

36 Contract chirie 

sediu DMPPPPK 

IAȘI 

Contract chirie 

sediu DMPPPPK 

IAȘI 

Exceptat 

lege 

98/2016 

DIRECȚIA 

GENERALĂ 

FINANȚE 

PUBLICE IAȘI  

gratuit BUGETUL 

DE STAT 

37 Servicii revizii 

aparate aer 

condiționat 

Servicii revizii 

aparate aer 

condiționat 

Cumpărare 

directă 

SC GILMAR 

SRL 

3744 BUGETUL 

DE STAT 

 

 

În cursul anului 2018 au fost achiziționate din sistemul electronic SEAP următoarele categorii de 

produse: 

Cod și denumire CPV                                       

Valoare 
 
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 

 
2751,12 

60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 
 
2751,12 

60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 
 
3714,69 

 
14523300-6 - Argint (Rev.2)      4900 
 
50750000-7 - Servicii de intreținere a ascensoarelor (Rev.2)     62430 
 
22900000-9 - Diverse imprimate (Rev.2) 1681,68 
 
22900000-9 - Diverse imprimate (Rev.2) 163 
 
22462000-6 - Materiale publicitare (Rev.2) 57955 
 
72413000-8 - Servicii de proiectare de site-uri www (World Wide Web) (Rev.2) 11600 
 
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 

 
2181,12 

 3294,97 



60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 
 
48000000-8 - Pachete software și sisteme informatice (Rev.2) 133000 
 
30192700-8 - Papetărie (Rev.2) 1167,50 
 
15860000-4 - Cafea, ceai și produse conexe (Rev.2) 2460,81 
 
22462000-6 - Materiale publicitare (Rev.2) 38072 
 
22450000-9 - Imprimate nefalsificabile (Rev.2) 34450 
 
30125100-2 - Cartușe de toner (Rev.2) 1241 
 
39263000-3 - Articole de birou (Rev.2) 5773,62 
 
30125100-2 - Cartușe de toner (Rev.2) 837 
 
32232000-8 - Echipament pentru videoconferințe (Rev.2) 105000 
 
30125000-1 - Piese și accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2) 260 
 
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 2994,19 
 
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 2998,46 
 
30199000-0 - Articole de papetărie și alte articole din hârtie (Rev.2) 963,60 
 
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 2249,81 
 
38500000-0 - Aparate de control și de testare (Rev.2) 1115 
 
98341000-5 - Servicii de cazare (Rev.2) 1117,92 
 
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 4127,44 
 
71630000-3 - Servicii de inspectie și testare tehnică (Rev.2) 1369 
 
34351100-3 - Pneuri pentru autovehicule (Rev.2) 1260,52 
 
18923200-7 - Portofele (Rev.2) 50700 
 
98341000-5 - Servicii de cazare (Rev.2) 1287,13 
 
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 2770,12 
 
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 931,80 
 
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 2758,13 



 
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 2641,43 
 
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 2641,43 
 
35120000-1 - Sisteme și dispozitive de supraveghere și de securitate (Rev.2) 11791 
 
79970000-4 - Servicii de editare (Rev.2) 23300 
 
44423000-1 - Diverse articole (Rev.2) 

 
57050 

 
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 2927,23 
 
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 3561,84 
 
30192153-8 - Ștampile cu text (Rev.2) 8609 
 
38652120-7 - Videoproiectoare (Rev.2) 2349 
 
22458000-5 - Imprimate la comandă (Rev.2) 3860 
 
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 2482,58 
 
98341000-5 - Servicii de cazare (Rev.2) 3577,98 
 
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 3714,93 
 
30192700-8 - Papetărie (Rev.2) 1262,90 
 
44423000-1 - Diverse articole (Rev.2) 3045 
 
98341000-5 - Servicii de cazare (Rev.2) 700 
 
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 3705,68 
 
45259300-0 - Reparare și întreținere a centralelor termice (Rev.2) 3445,33 
 
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 2898,64 
 
79132100-9 - Servicii de certificare a semnăturii electronice (Rev.2) 384 
 
15862000-8 - Înlocuitori de cafea (Rev.2) 521,39 
 
24311000-7 - Elemente chimice, acizi anorganici și compuși (Rev.2) 1690 
 
60420000-8 - Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2) 2762,92 
 
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 1671,29 
 
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 

 
1671,29 

 1628,34 



44423000-1 - Diverse articole (Rev.2) 

 
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 3209,04 
 
30125100-2 - Cartușe de toner (Rev.2) 1120 
 
30125100-2 - Cartușe de toner (Rev.2) 1300 
 
24411000-8 - Acid azotic și săruri (Rev.2) 1900 
 
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 3065,43 
 
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 667,21 
 
44423000-1 - Diverse articole (Rev.2) 950 
 
22000000-0 - Imprimate și produse conexe (Rev.2) 420 
 
50433000-9 - Servicii de calibrare (Rev.2) 2957 
 
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 2571,11 
 
30199000-0 - Articole de papetarie și alte articole din hârtie (Rev.2) 621 
 
80530000-8 - Servicii de formare profesională (Rev.2) 1500 
 
55100000-1 - Servicii hoteliere (Rev.2) 1764,53 
 
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 1922,40 
 
45453100-8 - Lucrări de renovare (Rev.2) 5114 
 
39516000-2 - Articole de mobilier (Rev.2) 5585,23 
 
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2) 5633,83 
 
30213100-6 - Computere portabile (Rev.2) 24083,20 
 
30125100-2 - Cartușe de toner (Rev.2) 1334,50 
 
44423000-1 - Diverse articole (Rev.2) 1411,40 
 
35821000-5 - Steaguri (Rev.2) 220 
 
39717200-3 - Aparate de aer condiționat (Rev.2) 4240 
 
39717200-3 - Aparate de aer condiționat (Rev.2) 2120 
 
30192700-8 - Papetărie (Rev.2) 2413,74 
 
45453100-8 - Lucrări de renovare (Rev.2) 5114 



 
39717200-3 - Aparate de aer condiționat (Rev.2) 2084,02 
 
66516500-5 - Servicii de asigurare a răspunderii profesionale (Rev.2) 279,64 
 
22458000-5 - Imprimate la comandă (Rev.2) 3640 
 
22450000-9 - Imprimate nefalsificabile (Rev.2) 7938 
 
30192700-8 - Papetărie (Rev.2) 850,87 
 
30192153-8 - Ștampile cu text (Rev.2) 80 
 
39263000-3 - Articole de birou (Rev.2) 1799,76 
 
22458000-5 - Imprimate la comandă (Rev.2) 2500 
 
42996500-9 - Filtre pentru ape reziduale (Rev.2) 2050 
 
80530000-8 - Servicii de formare profesională (Rev.2) 8000 
 
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2) 370 
 
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2) 980 
 
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2) 490 
 
72268000-1 - Servicii de furnizare de software (Rev.2) 14400 
 
39294100-0 - Produse informative și de promovare (Rev.2) 335,59 
 
30125100-2 - Cartușe de toner (Rev.2) 1001 
 
30192153-8 - Ștampile cu text (Rev.2) 100 
 
39263000-3 - Articole de birou (Rev.2) 2770,83 
 
39263000-3 - Articole de birou (Rev.2) 3225,05 
 
30192000-1 - Accesorii de birou (Rev.2) 2918,48 
 
50730000-1 - Servicii de reparare și de întreținere a grupurilor de refrigerare (Rev.2) 3744 
 
30125100-2 - Cartușe de toner (Rev.2) 983,29 
 
22121000-4 - Publicații tehnice (Rev.2) 109,09 
 
22121000-4 - Publicații tehnice (Rev.2) 109,09 
 
66516100-1 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto (Rev.2) 

 
16833,09 

  



30197642-8 - Hărtie pentru fotocopiatoare și xerografică (Rev.2) 1557 

 
80530000-8 - Servicii de formare profesională (Rev.2) 1500 
 
30125100-2 - Cartușe de toner (Rev.2) 2482,94 
 
30125100-2 - Cartușe de toner (Rev.2) 473,15 
 
30192153-8 - Ștampile cu text (Rev.2) 1560 
 
79823000-9 - Servicii de tipărire și de livrare (Rev.2) 0,01 
 
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2) 260 
 
71317000-3 - Servicii de consultanță în protecția contra riscurilor și în controlul riscurilor 
(Rev.2) 3000 
 
22458000-5 - Imprimate la comanda (Rev.2) 3640 
 
80530000-8 - Servicii de formare profesională (Rev.2) 980 
 
9090000-6 – Servicii de curățenie și igienizare                                                                           
110871,34 
 
64211000-8  - Servicii telefonie fixă și internet                                                  
128604,96 
  

33696300-8 - Reactivi chimici (Rev.2) 2832 
 
90721600-3 - Servicii de protecție impotriva radiațiilor (Rev.2) 1905 
 
30125100-2 - Cartușe de toner (Rev.2) 97 
 
30192153-8 - Ștampile cu text (Rev.2) 39,50 
 
30192153-8 - Ștampile cu text (Rev.2) 99,16 
 
30192800-9 - Etichete autocolante (Rev.2) 33,12 
 
34911100-7 - Cărucioare (Rev.2) 128 
 
30125100-2 - Cartușe de toner (Rev.2) 115,98 
 
30125100-2 - Cartușe de toner (Rev.2) 115,98 
 
30125100-2 - Cartușe de toner (Rev.2) 115,98 
 
30125100-2 - Cartușe de toner (Rev.2) 242,04 
 
30197642-8 - Hârtie pentru fotocopiatoare și xerografică (Rev.2) 2250 

  



30125100-2 - Cartușe de toner (Rev.2) 543,81 

   
64210000-1 - Servicii telefonie mobilă                                                                                                                   

129741,90 
 
32545000-5 – Sisteme PABX (Rev.2)                                                                                                                    26040 
 
79610000-3 - Servicii plasare personal (Rev.2)                                                                                                   85560 
 
79713000-5 – Servicii de pază (Rev.2)                                                                                                          163169,04 


