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CATEGORII DE SISTEME DE 
PROTECȚIE A CONSUMATORILOR ÎN 

ROMÂNIA

• Organisme cu rol bine precizat în protecția consumatorilor, 

subordonate administrației centrale sau locale (guvernamentale).

• Cadrul organizațional propriu al societății civile format din 

asociații, federații și confederații neguvernamentale cu scop de 

protejare a intereselor membrilor și consumatorilor 

(nonguvernamentale).



ISTORIA INSTITUȚIILOR 
GUVERNAMENTALE

• Ordonanța nr. 21/1992 instituționalizează Oficiul pentru 

Protecția Consumatorilor, care realizează și coordonează politica 

Guvernului în domeniul protecției consumatorilor.

• H.G. nr. 166/2001 desfințează OPC-ul, intrând în funcționalitate 

Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor, ca organ 

de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate 

juridică.

• H.G. nr. 284/2009 reglementează, în prezent, organizarea și 

funcționarea ANPC-ului.



ANPC

12 comisariate regionale pentru protecția 
consumatorilor

Au 
personalitate 

juridică

Comisariate județene pentru protecția 
consumatorilor și Comisariatul pentru 
Protecția Consumatorilor al 
Municipiului București

Nu au personalitate juridică



ATRIBUȚIILE ANPC-ULUI:

• Eliberează strategii în domeniul protecției consumatorilor alături 

de organismele administrative publice centrale și locale și 

instituțiile nonguvernamentale.

• Asigură armonizarea și corelarea cadrului legislativ cu cel al 

Uniunii Europene.

• Propune proiecte de acte normative Guvernului pentru aprobare.

• Participă la realizarea programelor interne și internaționale privind 

protecția consumatorilor.



ATRIBUȚIILE ANPC-ULUI:

• Efectuează analize și încercări în laboratoarele proprii sau cele 

acreditate.

• Desfășoară activități de informare, consiliere și educație a 

consumatorilor.

• Sprijină asociațiile de consumatori pentru atingerea obiectivelor 

prevăzute de lege.

• Informează permanent consumatorii asupra bunurilor și serviciilor 

care pot atenta la sănătatea, siguranța sau integritatea lor economică.



ATRIBUȚIILE ANPC-ULUI:

• Controlează respectarea legii efectuând controale pe piață.

• Solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizației de 

funcționare a licenței de fabricație, conform legii.

• Se ocupă de primirea și rezolvarea, sau transmiterea pentru 

soluționare, a sesizărilor asociațiilor, persoanelor fizice sau 

persoanelor juridice.

• Desfășoară activități de pregătire a specialiștilor.

• Urmărește legalitatea publicității produselor destinate consumatorilor.



SUBORDONĂRI ȘI COLABORĂRI

• Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor 

„Larex”, unde se efectuează analize fizico-chimice, microbiologice 

și fizico-mecanice pentru certificare.

• Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România, Centrul 

European al Consumatorilor din România, Asociația Națională 

pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și 

Strategiilor din România.


