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REGULAMENTUL  

cu privire la procedura de control a produselor industriale şi servicii 

  

 

             Capitolul I Scopul și domeniul de aplicare 

 

   1. Procedura stabileste reguli generale si modul de operare pentru verificarea respectarii 

de catre producatori si distribuitori a conformitatii produselor cu cerintele generale de securitate, 

inclusiv evaluarea riscului si dispunerea măsurilor pentru prevenirea comercializării si retragerea 

produselor periculoase din circuitul comercial si de la consumatori.  

    Totodata, procedura stabileste reguli pentru verificarea respectării de către agentii 

economici a conformitatii caracteristicilor calitative si tehnice ale produselor si serviciilor cu 

cele declarate si/sau cu actele normative in vigoare.  

    Procedura se aplica de catre Agenția pentru Protectia Consumatorilor, care efectueaza 

controale pe piață, la producatori,  importatori, la depozite,  prestatori de servicii, avînd acces în 

locurile în care se află produsele si se prestează serviciile.  

 

 Capitolul II Documentele de referință 

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 936 din 09.12.2011 privind crearea Agenției pentru Protecția 

Consumatorilor și aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale acesteia; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 597 din 13.08.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind 

modul de efectuare a activităților de supraveghere a pieței de către Agenția pentru Protecția 

Consumatorilor; 

- Legea nr. 422 din 22.06.2006 privind securitatea generală a produselor; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 255 din 05.03.2008 pentru aprobarea Reglementării tehnice 

”Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune”; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 226 din 29.02.2008 pentru aprobarea Reglementării tehnice 

cu privire la produsele pentru construcții; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 83 din 31.01.2008 cu privire la aprobarea Reglementării 

tehnice ”Jucării. Cerințe de securitate”; 

- Alte acte normative aplicabile din domeniul protectiei consumatorilor. 

   

       Capitolul III Terminologie 

 

Alături de termenii definiţi în actele normative enumerate mai sus, sunt definiţi şi 

termeni din Legea nr. 105-XV din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor cu modificarile si 

completările ulterioare, precum şi din unele norme de certificare si acreditare, astfel:  

cerinţe prescrise – cerinţe stabilite în acte normative, inclusiv în documente normative de 

standardizare; 

evaluare a conformității - activitatea al cărei obiect este determinarea faptului că un 

produs satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile sau ca un produs este în 

conformitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip si satisface cerinţele 

esenţiale din reglementarile tehnice aplicabile produsului; 

inspecție – examinarea proiectului unui produs, a unui serviciu, a unui proces sau a unei 

instalaţii şi determinarea conformităţii lor cu condiţiile specifice sau cu condiţiile generale, pe 

baza unei aprecieri profesionale; 

securitate - stare a unui produs, proces sau serviciu in care riscul de a pune in pericol 

persoanele sau de a provoca pagube mediului si/sau proprietatii este limitat la un nivel 

acceptabil; 
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standard european armonizat - standard european, elaborat in baza unui mandat al 

Comisiei Europene si adoptat de catre o organizatie europeana de standardizare, care confera 

prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale dintr-o directiva aplicabila, acoperita de un 

astfel de standard; 

neconformitate – abatere de la caracteristicile calitative, declarate sau garantate de 

producator sau prestator, de la conditiile contractuale sau de la alte cerinte devenite obligatorii, 

privind calitatea si/sau securitatea produselor sau serviciilor oferite consumatorilor; 

control planificat – control care nu este interzis de prezenta lege, efectuat conform datelor 

Registrului de stat al controalelor, şi despre care persoana supusă controlului este notificată cu 

cel puţin 5 zile lucrătoare pînă la data desfăşurării lui. Toate controalele care nu corespund 

noţiunii de control planificat se consideră controale inopinate; 

          control inopinat – control care nu este planificat din timp şi care se efectuează, în baza 

evaluării riscurilor, în scopul constatării efective a proceselor activităţii persoanei supuse 

controlului, pentru neadmiterea încălcării legislaţiei; 

         control repetat – control prin care se apreciază calitatea şi se determină corectitudinea 

controalelor efectuate anterior prin verificarea şi contrapunerea rezultatelor controlului efectuat 

anterior cu rezultatele reale constatate în urma controlului repetat, considerîndu-se control 

inopinat şi efectuîndu-se în situaţia în care rezultatele controlului anterior sînt neconcludente, 

incomplete sau nesatisfăcătoare;  

         delegaţie de control – act prin care se certifică dreptul inspectorului de a exercita un 

control asupra agentului economic supus controlului, avînd menţiunile stabilite de lege;              

          

       Capitolul III Reguli de procedură 

 

3.1. Condiții prealabile  

   

 3.1.1. În scopul prevenirii întroducerii produselor periculoase pe piață, cît și a 

retragerii acestora, inclusiv a celor din sfera serviciilor, se vor avea în vedere, cu prioritate, 

prevederile reglementărilor specifice de securitate si numai în lipsa acestora cele privind 

conformitatea produselor cu cerințele generale de securitate.  

  3.1.2. Existenta unor niveluri superioare de securitate a unor produse care prezinta un 

grad de risc mai scazut nu constituie un motiv pentru considerarea altui produs ca fiind periculos. 

 

3.2. SCOPUL SI OBIECTIVELE ACTIVITATII DE CONTROL  

 

3.2.1. Scopul  
Activitatea de control a personalului care exercita atribuţii în acest domeniu are drept 

scop apărarea drepturilor consumatorilor, prin: 

- crearea unui înalt nivel de protectie a consumatorilor prin acţiunile de supraveghere a 

pieţei şi de verificare a modului de respectare a prevederilor legale din domeniul protecţiei 

consumatorilor;  

- stabilirea modului în care agentul economic respectă obligaţiile ce-i revin potrivit 

legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor;  

- conştientizarea şi sensibilizarea personalului agentului economic controlat prin 

prezentarea riscurilor induse de nerespectarea prevederilor legale;  

- dispunerea masurilor adecvate, în vederea restabilirii legalitaţii si evaluarea 

impactului şi a eficienţei masurilor luate anterior; 
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3.2.2. Obiectivele  

 

La stabilirea obiectivelor se vor avea in vedere informatiile provenite de la 

consumatori, asociatii ale acestora, mass-media, de la alte autoritati, precum si constatarile 

proprii. Activitatea de control trebuie sa fie orientata, preponderent, spre urmatoarele obiective:  

- evidentierea si aducerea la cunostinta personalului care reprezinta agentul economic 

controlat a abaterilor si faptelor care au generat incalcarea reglementarilor legale in domeniul 

protectiei conumatorilor si a consecintelor produse de aceasta incalcare;  

- determinarea personalului care exercita functii de conducere la nivelul agentilor 

economici sa isi insuseasca si sa respecte normele legale in domeniul protectiei consumatorilor;  

- cunoasterea dinamicii si a gradului de repetabilitate al acelorasi fapte care contravin 

normelor legale, in vederea stabilirii periodicitatii interventiilor pentru inlaturarea deficientelor;  

- detinerea si legalitatea documentelor de autorizare in baza carora agentul economic isi 

desfasoara activitatea;  

- identificarea neconformitatilor produselor si serviciilor cu impact asupra 

consumatorilor si dispunerea masurilor corective pentru limitarea consecintelor acestora;  

- evaluarea rezultatelor verificarii unor sesizari si reclamatii care evidentiaza incalcari 

ale prevederilor legale;  

- verificarea modului in care agentii economici au indeplinit masurile dispuse in actele 

de control;  

- solutionarea în termenul legal a sesizarilor si reclamatiilor din domeniul protectiei 

consumatorilor; 

 

4.3. TIPURILE ACTIUNILOR DE CONTROL 

 

4.3.1. Controale inopinate, sunt controale care constau in verificarea, limitată în timp şi 

sub raportul sferei de cuprindere, a agentului economic ori a unei filiale, sucursale sau punct de 

lucru al acestuia, verificarea punctuala a unei stări, situaţii sau consecinţe, determinate de 

încălcarea directă de către agentul economic controlat, de una din filialele sau sucursalele sale, in 

vederea stabilirii existenţei sau inexistenţei unor incălcări ale reglementarilor legale din 

domeniul protectiei consumatorilor.  

Obiectivele concrete urmarite, se refera la verificarea punctuala a realizarii masurilor 

dispuse pentru prevenirea unui risc si/sau a celor cu termene scadente, verificarea mentinerii 

/sistarii activitatii si/sau opririi comercializarii a unor produse si prestarii serviciilor pana la 

realizarea conformitatii, verificarea conformitatii produselor sau serviciilor in cazul aparitiei unui 

pericol iminent.  

Controlul inopinat se dispune, de seful ierarhic al personalului cu atributii de control 

și/sau șeful ierarhic superior al personalului din direcția relații cu consumatorii si se executa in 

baza deciziei și a delegatiei de control si a legitimatiei.  

 

4.3.2. Controale tematice, sunt controalele programate, cu obiective precis stabilite si 

cu o durata determinata. Controalele tematice se efectueaza periodic, şi sunt menite să asigure 

verificarea conformităţii produselor si serviciilor cu normele aplicabile din domeniul protecţiei 

consumatorilor.  

La stabilirea controalelor tematice vor fi avute în vedere sesizările si reclamaţiile 

consumatorilor, precum si constatarea unor cazuri frecvente de încălcare a legislaţiei dintr-un 

anumit domeniu al protectiei consumatorilor.  

 

4.3.2.1. Tematicile vor cuprinde :  

- obiectivul controlului si perioada de desfăşurare;  

- structurile cu care se va colabora în desfăşurarea acţiunii;  

- reglementările şi metodologiile proprii care vor sta la baza controlului;  
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- categoriile de agenti economici ce se vor controla, precum si zonele teritoriale de 

actiune;  

- principalele aspecte urmarite in timpul controlului;  

- modul de culegere, cuantificare si prezentare a informatiilor si a concluziilor rezultate 

din control;  

- modul de valorificare al constatarilor rezultate din control; 

 

4.4. PLANIFICAREA, PREGATIREA, DECLANSAREA SI DESFASURAREA 

ACTIUNILOR DE CONTROL 

 

Controlul reprezinta o activitate legala, necesara si utila, exercitata cu obiectivitate si 

nepartinire, destinata mentinerii sau restabilirii echilibrului intre dispozitiile normative aplicabile 

domeniului protectiei consumatorilor si modul concret in care actioneaza agentul economic 

controlat sau structurile sale si personalul acestora in acel domeniu.  

Controlul are ca scop obtinerea de date si informatii concludente, a caror analiza, 

prelucrare si interpretare sa permita evaluarea corecta a nivelului de intelegere, acceptare si 

respectare a obligatiilor din domeniul protectiei consumatorilor, stabilite in sarcina agentului 

economic controlat. 

 

4.4.1. Actul de control este guvernat de urmatoarele principii :  

a) legalitatea – principiul potrivit caruia orice actiune de control poate fi efectuata daca 

este prevazuta expres de lege sau de un alt act normativ, aplicabil domeniului de protectie a 

consumatorilor;  

b) oficialitatea – principiul care impune ca orice actiune de control sa se execute in 

temeiul unei imputerniciri exprese;  

c) regularitatea – principiul conform caruia actul de control sa se desfasoare la 

intervale rezonabile de timp, in asa fel incat sa asigure cunoasterea si stabilirea modului in care 

agentul economic controlat isi indeplineste obligatiile legale si sa nu afecteze activitatea normala 

a acestuia ;  

d) egalitatea de tratament – principiul care instituie garantia ca personalul imputernicit 

cu atributii de control isi exercita indatoririle cu respectarea normelor si regulilor deontologice 

fata de toti agentii economici controlati ;  

e) confidentialitatea – principiul care obliga personalul cu atributii de control sa nu 

divulge, in nici o imprejurare, date, documente sau informatii, in legatura cu obiectul de 

activitate, tehnicile si tehnologiile utilizate, retetele de fabricatie, orice alte procedee asupra 

carora agentul economic controlat conserva drepturi proprii, precum si identitatea persoanelor 

care au formulat sesizari; 13  

f) profesionalism – principiul care presupune exercitarea cu competenta, 

responsabilitate, eficienta, constiinciozitate si corectitudine a activitatii de catre personalul cu 

atributii de control;  

g) integritatea – principiul conform caruia personalul cu atributii de control este obligat 

sa-si indeplineasca indatoririle cu buna credinta, sa respinga orice incercare de influentare sau de 

deturnare de la obiectivele si scopul actiuniii, sa nu pretinda si sa nu primeasca, in nici o 

imprejurare, bani ori alte foloase sau promisiuni de astfel de daruri pentru tainuirea rezultatelor 

reale ale activitatii de control sau pentru avantajarea, in orice mod, a agentului economic 

controlat ;  

h) obiectivitatea si impartialitatea - principii care obliga personalul cu atributii de 

control sa indeplineasca actiunea propriu-zisa, sa constate si sa dispuna masurile, pe baza datelor 

si documentelor examinate si sustinute de acestea, cu eliminarea interpretarilor personale, 

subiective, nesustinute si partinitoare, in dezacord cu realitatea;  

i) consecventa si proportionalitatea – principii care impun personalului cu atributii de 

control sa dispuna masuri cu continut si consecinte corespunzatoare la incalcari sau nerespectari 

ale reglementarilor legale si sa asigure corelarea intre gravitatea faptelor si sanctiunile aplicate; 
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4.4.2. Controlul, ca activitate necesară şi utilă, se defineşte prin urmatoarele 

caracteristici:  

a) unicitatea - un domeniu de activitate este supus unei singure proceduri de control; 

repetarea acesteia este determinata de refuzul agentului economic controlat de a permite 

verificarea documentelor, materialelor, procedeelor, starilor sau situatiilor de care depinde 

realizarea obiectivelor controlului, de existenta indiciilor privind savarsirea unor incalcari grave 

ale reglementarilor legale de catre agentul economic controlat sau de necesitatea verificarii 

indeplinirii masurilor dispuse printr-un control anterior ;  

b) diversitatea - efectuarea controlului asupra acelor domenii de activitate ale agentului 

economic, susceptibile sa contina sau sa dezvolte riscuri de neconformitate cu normele protectiei 

consumatorilor;  

c) specialitatea - controlul se efectueaza numai in domeniul de competenta al APC;  

d) periodicitatea - controlul se efectueaza conform programarii stabilite, pentru a nu 

perturba activitatea normala a agentului economic controlat si, in acelasi timp, pentru a nu ii 

permite acestuia sa incalce obligatiile legale in domeniul protectiei consumatorilor.  

 

4.4.3. Planificarea actiunilor de control, in baza unor planuri trimestriale, dupa caz, care 

vor include actiunile dispuse de APC, se va face cu prioritate la agentii economici ale caror 

produse si servicii au prezentat riscuri, sunt falsificate sau contrafacute care pot prezenta pericol 

pentru consumatori sau au prejudiciat sau pot prejudicia interesele economice ale 

consumatorilor. La planificarea actiunilor de control se va tine seama si de informatiile provenite 

de la consumatori, asociatii ale acestora, din mass-media, de la alte structuri ale administratiei 

publice centrale/locale, precum si de:  

• importanţa şi complexitatea acţiunii;  

• corelarea acţiunilor de control cu cele ale altor structuri ale administratiei publice 

locale;  

• dispersia agentilor economici pe raza teritoriala a oficiului, respectiv a direcţiilor 

regionale;  

• potenţialul uman si material de care dispune APC. 

 

4.4.4. Pregatirea actiunilor de control presupune stabilirea de catre seful direcției: 

• a obiectivelor;  

• a elementelor de strategie a controlului, care să asigure eficienţa acestuia;  

• a echipei de control formata din minim doi inspectori; in cazuri temeinic justificate şi 

cu aprobarea inspectorului principal de stat, poate participa la acţiuni şi un singur inspector.  

• a locului si perioadei de desfăşurare;  

• a modului de efectuare a acţiunilor în comun cu alte structuri de specialitate ale 

administraţiei publice locale. 

 În cadrul pregătirii acţiunii de control, inspectorii responsabili cu desfasurarea 

activitatii, au următoarele obligati:  

-�documentarea asupra activitatii agentului economic controlat, a actelor normative 

care reglementeaza drepturile si obligatiile acestuia, a constatarilor, concluziilor si masurilor 

stabilite in controalele anterioare si a modului in care agentul economic a raspuns solicitarilor 

pentru eliminarea deficientelor, precum si asupra procedurilor si tematicilor de control; �       

stabilirea planului de control, care va contine:  

− reglementarile si metodologiile aplicabile controlului;  

− estimarea duratei controlului;  

− alegerea metodei de control, verificări prin sondaj, pe eşantioane reprezentative; 

− luarea de alte masuri menite sa faciliteze realizarea obiectivelor acţiunii de control în 

termenele stabilite, cu eficienţa maxima si cu limitarea consecinţelor pagubitoare pentru agentul 

economic controlat, cît şi pentru consumatori; 
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• verificarea posesiei documentelor de identitate, legitimatiei si delegatiei de serviciu 

vizate la zi, formularelor tipizate de procese-verbale, prescripțiilor de interzicere a lotului de 

produse, fiselor de reclamatii etc. � 

• stabilirea detaliilor privind modul de deplasare; 

Informatiile privind stabilirea obiectivelor, planificarea acestora si pregatirea propriu-

zisa a acţiunilor de control sunt confidentiale. 

 

 

4.4.5.Desfasurarea actiunilor de control  
Actiunile de control se realizeaza in urmatoarele etape:  

a) cumpărătura de control în comerţ sau la prestarea serviciilor (după caz) care se 

execută în următoarea ordine de către inspector: 

- fără a se prezenta în prealabil, se comportă similar unui consumator; 

- selectează produsele pentru cumpărare, verifică prezenţa indicatoarelor 

de preţuri şi modul de indicare a preţului;  

- la întreprinderile de alimentaţie publică, selectează bucatele conform 

meniului şi efectuează cumpărătura/comanda propriu-zisă; 

- constată eliberarea (neeliberarea) bonului de casă pentru cumpărătura 

efectuată; 

- se legitimează, prezentînd vînzătorului legitimaţia de serviciu şi 

delegaţia de control; 

- constată corespunderea/înşelarea la măsurare, cîntărire, achitare; 

- returnează produsele/bucatele cumpărate, intacte, după care primeşte 

înapoi suma de bani înmînată anterior pentru achitarea cumpărăturii, cu 

excepţia cazurilor de consumare a bunurilor procurate; 

- înainte de a returna bonul de casă eliberat, aplică pe versoul bonului de 

casă înscrierea „cumpărătură de control”, semnătura personală şi indică 

data; 

- întocmeşte actul cumpărăturii de control în două exemplare, care 

urmează a fi semnat de ambele părţi, şi înmînează vînzătorului un 

exemplar al actului cumpărăturii de control; ;  

b) prezentarea legitimatiei / delegatiei de serviciu de catre fiecare membru al echipei 

de control unui angajat al agentului economic cu care se stabileşte prima 

legatură şi comunicarea reprezentantului acestuia a informatiilor privind:  

− echipa de control;  

− temeiul legal al activitatii de control si obiectivele avute in vedere;  

− perioada preconizata de desfaşurare sub rezerva prelungirii acesteia din 

motive obiective, în raport cu natura sau caracterul unor constatari care 

impun o astfel de prelungire;  

− solicitarea opiniei reprezentantului agentului economic în legatură cu 

întreruperea sau neîntreruperea activităţii pe perioada controlului. Opinia 

agentului economic va fi consemnata in Actul de Control încheiat.  

− repartizarea membrilor echipei, în funcţie de obiectivele stabilite şi de 

pregătirea si experienţa fiecăruia;  

− explicaţiile cerute de agentul economic şi clarificarea aspectelor 

prealabile controlului;  

       c) controlul propriu-zis care se execută prin verificarea concretă a existenţei 

conformităţii produselor si serviciilor, pe baza de documente, observare si raţionament sau, dupa 

caz, pe baza rezultatelor analizelor de laborator a esantioanelor prelevate;  

       d) finalizarea actiunii de control, materializată în constatări concrete ale faptelor în 

legatura cu fiecare din obiectivele avute in vedere, însoţite de dispuneri de măsuri pentru 

limitarea consecinţelor faptelor de natura a leza interesele consumatorilor (oprirea definitiva a 

comercializarii si retragerea din circuitul comercial, distrugerea produselor, oprirea temporară a 
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prestării serviciilor, importului, fabricaţiei si comercializarii produselor), aplicarea de sanctiuni 

contraventionale, inclusiv de sanctiuni complementare.  

     e) prezentarea constatărilor, concluziilor şi a măsurilor preconizate, reprezentantului 

agentului  economic controlat, avîndu-se în vedere şi punctul de vedere si argumentele acestuia;  

     f) întocmirea actului de control, care conţine descrierea faptelor săvîrşite de agentul 

economic, măsurile dispuse şi sancţiunile contravenţionale şi insuşirea conţinutului de către 

fiecare din membrii echipei de control;  

     g) prezentarea, pentru luarea la cunostinta, a conţinutului actului de control, de către 

reprezentantul agentului economic şi pentru asigurarea îndeplinirii măsurilor dispuse. În situaţia 

în care la momentul desfăşurării controlului nu se afla de faţa reprezentanţii legali ai agentului 

economic, echipa de control va face demersurile in vederea identificarii reprezentantilor legali ai 

agentilor economici, iar daca intr-o perioada de timp rezonabila nu este posibila stabilirea 

contactului la nivelul necesar, membrii echipei de control sunt abilitati să lase, sub semnatura de 

primire, o invitatie la sediul institutiei. Invitaţia se completeaza în două exemplare dintre care 

unul pentru agentul economic; 

     h) în situația apariției unor discrepanțe în vederea inițierii, efectuării și finalizării 

controlului se va proceda în conformitate cu punctul 4.4.6 a prezentei procedure.   

 

 4.4.6. Alte precizari  
               Personalul care executa controale inopinate ori controale tematice este obligat, la 

inceperea acţiunii, să îndeplineasca îndatoririle ce decurg din Legea nr. 131 din 08.06.2012 

privind controlul de stat asupra activității de control.  

Inspectorii au dreptul de acces în locurile unde se produc, se comercializează, se 

ambalează, se depozitează şi se transportă produsele sau se prestează serviciile.  

Orice constatare a unui fapt, care ulterior nu poate fi probat sau care împiedică 

efectuarea controlului (lipsa persoanei la adresa indicată, îngrădirea accesului, refuzul de a 

prezenta documentaţia solicitată etc.), stabilit de controlor (controlori) în procesul efectuării 

controlului, va fi consemnat în procesul-verbal de constatare, semnat de controlor (controlori) şi 

de reprezentantul persoanei supuse controlului sau, în caz de refuz ori de imposibilitate a 

prezenţei acestuia, de cel puţin 2 martori. În același timp, în cazul imposibilității atragerii a 2 

martori în procesul-verbal de constatare se va solicita sprijinul sau, dupa caz, participarea 

organelor de politie.  

 

4.5. Controlul la producatori si importatori  
Actiunile desfasurate la producatori si importatori urmaresc limitarea si prevenirea 

consecintelor unor fapte de natura sa afecteze viata, sanatatea, securitatea si interesele economice 

ale consumatorilor.  

Efectuarea controlului la producatori si importatori se impune, de regula, in 

urmatoarele situatii:  

a) lipsa de informare sau informarea incorecta a consumatorilor, inclusv marcajul CE si 

calitatea acestora;  

b) existenta unor reclamatii ale consumatorilor cu privire la conformitatea produselor;  

c) prezentarea prin orice mijloace a unor afirmatii si indicatii care nu sunt conforme cu 

parametrii ce caracterizeaza produsele, inclusiv cu cu elemente de identificare incomplete;  

d) neasigurarea conditiilor de acordare a garantiei, carti tehnice ori instructiuni;  

e) livrarea pe piata a unor produse la care inspectorii au constatat neconformitati;  

f) lipsa testarii si /sau a certificarii produselor, daca actele normative prevad aceasta.  

În cadrul acțiunilor de control desfăşurate la producători si importatori, inspectorii vor 

verifica, în principal, după caz, respectarea obligatiilor privind:  

a) deținerea şi legalitatea documentelor de autorizare;  

b) existența şi întocmirea corectă a dosarului tehnic de produs, in cazul domeniului 

reglementat;  
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c) existența şi întocmirea corectă a declarației de conformitate, daca actele normative 

prevad aceasta, deținerea documentelor de încercare sau a altor documente ce atestă 

conformitatea;  

d) existența şi legalitatea certificatului de conformitate;  

e) existența specificațiilor tehnice de realizare a produsului;  

f) asigurarea executării analizelor şi încercărilor;  

g) conformitatea materiilor prime utilizate la fabricarea produsului;  

h) starea tehnică a dispozitivelor şi aparaturii de măsură şi control care au legătură cu 

conformitatea produsului;  

i) existența şi corectitudinea elementelor de identificare şi caracterizare a produsului şi 

a instrucțiunilor;  

j) asigurarea conditiilor igienico-sanitare, la manipularea, ambalarea, conservarea si 

transportul produsului, in cazul produselor nealimentare; 

k) corectitudinea prezentării unor afirmații şi indicații şi dovada conformității acestora 

cu parametrii care caracterizează produsul;  

l) respectarea acordarii termenului de garanție legal, asigurarea activității service şi a 

pieselor de schimb, conform reglementărilor în vigoare;  

m) dovada anunțării existenței pe piață de către producător a produsului despre care 

avea cunoştință că era periculos sau nu îndeplinea caracteristicile calitative, precum şi a opririi 

livrărilor şi retragerea de la consumatori a produsului ;  

n) solutionarea sesizarilor si reclamatiilor consumatorilor. 

 

4.6. Controlul la prestatorii de servicii  
Avînd in vedere ca, in domeniul prestarii de servicii, caracteristica dominanta este 

diversitatea, precum si specificul parametrilor cuantificabili si/sau necuantificabili ai acestora, 

declanșarea controalelor se face numai dupa o documentare temeinica si o pregatire riguroasa a 

actiunilor.  

În cadrul acțiunilor de control desfăşurate la prestatorii de servicii, inspectorii vor 

verifica, în principal, după caz, următoarele:  

a) deținerea şi legalitatea documentelor de autorizare;  

b) existența şi întocmirea corectă a declarației de conformitate in situatia in care actele 

normative prevăd emiterea acesteia, deținerea documentelor ce atestă conformitatea;  

c) deținerea şi legalitatea certificatelor de conformitate;  

d) existența specificațiilor aplicabile serviciilor, cu exceptia celor de alimentatie 

publica;  

e) respectarea drepturilor consumatorilor în contractele de furnizare a serviciilor către 

consumatori;  

f) respectarea condițiilor de calitate declarate sau prescrise;  

g) dovada anunțării de către prestatorii de sericii a existenței pe piață a produsului 

despre care aveau cunoştinţă că este periculos;  

h) conformitatea produselor utilizate la realizarea serviciului, inclusiv dacă acestea sunt 

testate şi/sau certificate, în cazurile în care actele normative prevăd aceasta;  

i) dotarea tehnică, starea tehnică şi de funcţionare a utilajelor, aparaturii şi a 

dispozitivelor;  

j) asigurarea condiţiilor tehnice stabilite de producător;  

k) acordarea corectă a termenelor de garanţie;  

l) calitatea, transparenţa şi corectitudinea informaţiilor oferite consumatorilor, inclusiv 

prin publicitate; 

m) soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor consumatorilor. 

 

 

CAP.5 Solutionarea sesizarilor si reclamatiilor consumatorilor  
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Sesizarile si/sau reclamatiile primite direct de la consumatori sau prin asociatii ale 

acestora, constituie o sursa deosebit de importanta de informatii la elaborarea de strategii, de 

reglementari si pentru efectuarea actiunilor de control.  

Operativitatea solutionarii sesizarilor si reclamatiilor are un rol foarte important pentru 

satisfacerea pretentiilor consumatorilor prejudiciati, în cazul reclamatiilor intemeiate, cît si 

pentru stabilirea masurilor in conformitate cu legislatia in domeniu. Pastrarea confidentialitatii 

datelor de identificare ale persoanelor, se va asigura numai în strictului necesar.  

Este foarte importanta atitudinea calma, plina de tact si intelegerea din partea 

inspectorului, atat pentru aflarea informatiilor utile, cat si pentru cresterea increderii 

consumatorilor in seriozitatea si nivelul profesional al institutiei.  

Răspunsul se va transmite petenţionarului. În cazurile în care solutionarea reclamatiilor 

primite nu este de competenta DCPIS, se va proceda la consilierea peteţionarului si îndrumarea 

acestuia catre structurile administratiei publice competente sau, dupa caz, se vor redirectiona 

catre structurile abilitate. Aducerea la cunostinta autorului sesizarii a concluziei solutionarii 

acesteia se va face la solicitarea acestuia. In cazurile in care reclamatiile nu se solutioneaza pe 

cale amiabila, se va declanşa acţiune de control pentru solutionarea si concluzionarea 

reclamatiei. Apelarea la modalitatea de solutionare pe cale amiabila a reclamatiilor se va face, de 

regula, in situatia in care neconformitatile produselor sau serviciilor reclamate afecteaza 

individual consumatorul, respectiv natura defectelor nu impune desfasurarea unor actiuni de 

control din partea oficiului pentru prevenirea sau limitarea prejudicierii altor consumatori.  

În situaţia in care defectele reclamate se refera la securitatea produsului/serviciului, este 

obligatorie declansarea controlului la agentul economic respectiv si stabilirea masurilor conform 

legislatiei. 

Conducerea APC va asigura, în termenul cel mai scurt de la data înregistrării 

reclamatiei/sesizarii, declansarea cercetarii.  

În situaţia în care numărul mare de sesizări înregistrate într-o perioadă de timp nu 

permite cercetarea lor individuală, conducerea DCPIS va dispune analiza deficienţelor sesizate 

de consumatori, astfel încît pe baza unor priorităţi stabilite să se procedeze, după caz, la 

cercetarea concomitentă a mai multor sesizări, grupate în funcţie de problematica din domeniul 

protectiei consumatorilor la care se referă. 

 

CAP. 6 Colaborarea cu celelalte structuri ale administratiei publice  
 

Obiectivele colaborarii se refera, in principal, la :  

a) efectuarea de controale in comun, la solicitarea uneia dintre parti sau pentru 

solutionarea unor reclamatii ale consumatorilor privind conformitatea produselor si serviciilor;  

b) informarea reciproca asupra constatarilor si solicitarea luarii unor masuri ce tin de 

competenta structurilor respective;  

c) imbunatatirea metodologiilor de control si de instruire;  

d) schimb de publicatii.  

Pentru cresterea eficientei acestor actiuni de control este necesara instruirea 

inspectorilor, delimitarea clara a competentelor si a masurilor dispuse. La actiunile desfasurate in 

comun cu alte structuri, inspectorii. vor intocmi procese verbale proprii.  

Personalul de control poate semna, dupa caz, procesele verbale intocmite de celelalte 

organe, dupa cum poate solicita ca si reprezentantii acestora sa semneze procesele verbale 

proprii. 

 

 

 

 

CAP. 7 Evaluarea conformitatii produselor cu cerintele generale de securitate, 

inclusiv evaluarea riscului, in cazul produselor nealimentare  
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7.1. Evaluarea conformitatii produselor cu cerintele generale de securitate, inclusiv a 

celor utilizate la prestarea serviciilor, depinde de gradul de complexitate al produsului si de riscul 

estimat.  

Evaluarea conformitatii se va face in raport cu cerintele generale de securitate din 

standardele romane voluntare care transpun standarde europene relevante, iar in lipsa acestora, in 

raport de standardele romane voluntare, orientarile in materie de securitatea produselor, codurile 

de buna conduita in materie de securitatea produselor, stadiul prezent al cunostintelor stiintifice 

si/sau tehnice, asteptarile rezonabile ale consumatorilor referitoare la securitate.  

7.2. Evaluarea riscului are la baza:  

a) identificarea riscului ;  

b) natura riscului;  

c) cauza riscului;  

d) cantitatea produselor cu risc aflate pe piata;  

e) cantitatea produselor cu risc aflate la consumatori;  

f) marimea si gravitatea prejudiciilor care pot rezulta;  

g) categoria de consumatori care poate fi afectata.  

În functie de aceste aspecte si, in mod deosebit, de cel privind marimea si gravitatea 

prejudiciilor care pot rezulta, se evalueaza nivelul riscului.  

Pentru produsele utilizate de persoanele vulnerabile se accepta un nivel de risc foarte 

scazut.  

Existenta unor niveluri superioare de securitate a unor produse care prezinta un grad de 

risc mai scazut nu constituie un motiv pentru considerarea altui produs ca fiind periculos.  

 

În situatia in care riscul este major(serios)si deci inacceptabil, se va actiona atat asupra 

produselor din circuitul de distributie cat si asupra celor de la consumatori.  

În situatia in care riscul este moderat se va actiona, de regula, numai asupra produselor 

din circuitul de distributie, masura fiind retragerea acestora.  

Daca riscul este considerat major, se izoleaza stocurile de produse cu risc, colaborandu-

se, dupa caz, cu producatorii si distribuitorii pentru modalitatea de informare a consumatorilor, 

returnarea, retragerea, modificarea sau distrugerea produselor afectate. 

 

7.3. Colaborarea cu producatorii si distribuitorii  

Producatorii, distribuitorii si APC au responsabilitati in monitorizarea securitatii 

produselor puse pe piata si, implicit, la realizarea, in cooperare, a actiunilor corective pentru 

inlaturarea produselor cu risc.  

Acţiunile corective pot fi luate atat la initiativa producatorilor si distribuitorilor, urmare 

constatarilor proprii cat si la initiativa APC in baza controalelor efectuate.  

În ambele situatii, pentru cresterea eficientei si operativitatii realizarii masurilor 

corective, se recomanda colaborarea producatorilor, distribuitorilor si a ANPC.  

Nivelul riscului determina actiunea corectiva asupra produselor aflate in folosinta 

consumatorilor cat si a celor din reteaua de distributie.  

 

7.3.1. Obiectivele colaborarii vizeaza, in principal:  

a) informarea APC atît de către producatori cît şi de către distribuitori care sa permita 

identificarea precisa a produsului si o descriere completa si corecta a riscului;  

b) mijloacele de realizare a actiunii corective;  

c) modalitatile de informare a consumatorilor privind riscurile produselor aflate in 

reteaua de distributie cat si in folosinta acestora;  

d) schimbul de informatii privind riscul, cantitatea de produse aflate in reteaua de 

distributie, la consumatori;  

e) sprijin intre producatori si distribuitori in colectarea produselor;  

f) modalităţile privind retragerea, returnarea, remedierea, inlocuirea, distrugerea si 

despagubirea consumatorilor. 
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CAP. 8 Documentele incheiate la finalizarea actiunilor de control  
Urmare actiunilor de control efectuate, în functie de natura constatarilor si obiectivele 

urmarite, se intocmesc urmatoarele documente : 

 

8.1. Proces verbal de constatare a contraventiei – PV, în cazurile in care se constata 

încalcari ale legislatiei în domeniul protectiei consumatorilor, inspectorii APC vor incheia 

procese verbale de constatare a contraventiei in două exemplare. Procesul verbal de constatare a 

contraventiei trebuie completat citeţ, pentru a obţine copii lizibile si a nu crea confuzii in cazul 

probării acestuia în instanţa. Dacă la locul controlului nu sunt asigurate condiţii pentru redactarea 

procesului verbal, echipa de control, dupa culegerea datelor relevante si,dupa caz, luarea unor 

probe, poate sa se deplaseze la sediul APC pentru intocmirea documentului de control. 

În acest caz, pentru prezentarea si semnarea procesului verbal se poate reveni la agentul 

economic sau se poate invita reprezentantul acestuia la sediul APC.  

La acţiunile desfaşurate în comun cu alte organe, inspectorii pot intocmi procese 

verbale proprii. Personalul de control al APC poate semna, dupa caz, procese verbale intocmite 

de celelalte structuri, dupa cum poate solicita ca si personalul acestora sa semneze procesele 

verbale proprii. 

 

8.1.1. La intocmirea PV, inspectorii trebuie sa ţină seama de prevederile Codului 

Contravenţional al RM nr. 218 cu modificarile si completarile ulterioare, care reglementeaza, in 

mod expres, elementele obligatorii pe care trebuie sa le cuprinda procesele verbale.  

În conformitate cu aceste prevederi, PV va cuprinde in mod obligatoriu: data si locul 

unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte inspectorul - 

agent constatator; datele personale din actele de identitate, inclusiv codul numeric personal, 

ocupatia si locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea 

datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si inscrierea tuturor imprejurarilor ce pot 

servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea pagubei pricinuite;semnaturile pe fiecare 

pagina a agentilor constatatori si a reprezentantului agentului economic; indicarea actului 

normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; posibilitatea achitarii in termen 

de 48 ore a jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ daca acesta prevede o 

asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune 

plangerea; posibilitatea agentului economic de a avea obiectiuni.  

În situatia in care contravenientul este persoana juridica, in procesul verbal se vor face 

mentiuni cu privire la denumirea, sediul,numarul de înregistrare şi codul fiscal al acesteia, 

precum si datele de identificare a persoanei care o reprezinta. In cazul in care contravenientul nu 

se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre 

aceste constatari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin doi martori, iar procesul verbal va 

cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia.  

PV – poate fi revocat numai dacă acesta nu a intrat in circuitul civil, respectiv nu a fost 

comunicat contravenientului. In aceasta situatie persoana ce propune revocarea pv va inainta o 

notă conducatorului institutiei din care sa reiasa motivele revocării. Urmare aprobarii 

referatului/notei de catre conducatorul instituitiei, pe actul de control revocat se va trece 

mentiune „ANULAT” . Actul de control anulat alaturi de nota privind revocarea acestuia, 

aprobat de conducatorul institutiei, vor fi îndosariate in mod separat pentru a se avea o evidenta 

clara asupra acestora.  

Nu se vor dispune masuri care reprezinta solutii de rezolvare a deficientelor constatate, 

acestea fiind de competenta exclusiva a agentului economic. 

 

 

8.2. Proces verbal de prelevare – PVP 

Acest document se va intocmi in situatiile in care se preleveaza esantioane de produse 

pentru teste si analize de laborator.  
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Documentul se incheie in trei exemplare din care unul se preda agentului economic, un 

exemplar insoteste probele si un exemplar la oficiu.  

 

8.3. Eticheta pentru mostra – EM  
În situatiile in care se procedeaza la prelevarea esantioanelor, dupa intocmirea PVP se 

va completa cite o eticheta pentru fiecare mostra prelevata.  

Datele inscrise pe eticheta trebuie sa corespunda cu datele si informatiile cuprinse in 

PVP al carui numar si data sunt mentionate pe eticheta.  

In cazul in care se doreste pastrarea confidentialitatii agentului economic – eticheta 

poate fi neutra, situatie in care in locul denumirii agentului economic de la care s-a prelevat 

proba se va completa un cod confidenţial.  

 

8.4. Invitaţie scrisă pentru prezentarea agentului economic la sediul APC  
Aceasta modalitate poate fi luată ca o practică standard sau trebuie aplicată obligatoriu 

in situatiile in care, pentru finalizarea proceselor verbale sunt necesare unele clarificari asupra 

faptelor constatate cu reprezentantul autorizat al agentului economic, prezentarea unor 

documente, sau cînd nu sunt asigurate condiţii pentru redactare. 

 

CAP. 9 Valorificarea actelor de control si procedurile de contestare ale acestora  
 

Actele de control incheiate in urma finalizarii actiunii de control, pentru a-si produce 

efectele pe care legea sau alte reglementari le stabilesc, urmeaza sa fie valorificate prin punerea 

in aplicare a masurilor stabilite.  

Ori de cate ori actele de control se finalizeaza prin masuri a caror punere in aplicare nu 

se poate face imediat, personalul cu atributii de control, dupa o perioada rezonabila de timp, va 

verifica modul de indeplinire, de catre agentul economic, a obligatiilor stabilite in sarcina 

acestuia.  

Actele de control pot fi supuse procedurilor de contestare la instantele judecatoresti 

competente, urmare plîngerilor agentilor economici, in conditiile legii.  

În scopul unei întocmiri cît mai corecte a actelor de control si a aplicarii 

corespunzatoare a legislatiei din domeniu, se va face analizarea periodica a proceselor verbale, a 

contestaţiilor formulate de agentii economici precum si a hotararilor instantelor judecatoresti prin 

care s-a dispus anularea actelor de control întocmite.  

Pentru pagubele cauzate in activitatea de control, ca urmare a neîndeplinirii sau 

îndeplinirii cu rea credinta a atributiilor, in masura in care nu sunt indeplinite conditiile atragerii 

raspunderii penale, personalul cu atributii de control poate raspunde potrivit legislatiei in 

vigoare. Raspunderea civila delictuala se stabileste in baza hotărîrilor definitive si irevocabile ale 

instanţelor judecatoreşti. 

 

CAP. 10 Stabilirea masurilor de limitare a consecintelor neconformitatii 

produselor si serviciilor  
 

Pentru limitarea prejudicierii consumatorilor inspectorul poate propune urmatoarele 

masuri:  

10.1. Prescripția privind înlăturarea neconformităților se eliberează pentru înlăturarea 

acestora. Agentul economic supus controlului este obligat să înlăture, contra semnătură, 

încălcările indicate în prescripţie, în termen de cel mult o lună de la data înmînării acesteia sau 

de la data expedierii ei prin scrisoare recomandată ori în alt termen, mai mic, stabilit expres în 

prescripţie. 

10.2. Prescripția privind interzicerea temporară a lotului de produse se eliberează 

pentru interzicerea temporară a plasării pe piaţă, comercializării, utilizării (exploatării), 

depozitării şi transportării loturilor de produse controlate şi prestării serviciilor în cazurile în care 

produsele şi serviciile nu corespund cerinţelor prescrise şi/sau declarate.  
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10.2.1. In cazul interzicerii temporare a lotului de produse activitatea se poate relua, 

dupa caz, pe proprie raspundere, cu anuntarea prealabila a APC, in functie de nivelul riscului, 

numai dupa inlaturarea acestuia.  

10.3. Prescripția de interzicere a utilizării mijloacelor de măsurare se eliberează în 

cazurile în care mijloacele de măsurare au fost constatate necorespunzătoare (deteriorate, fără 

marcaj de aprobare de model, de verificare metrologică, fără certificate de aprobare de model, 

fără buletine de verificare metrologică, fără certificate de etalonare sau cu documentele 

menţionate falsificate sau cu termenul de valabilitate expirat, cu marcajul de verificare 

metrologică deteriorat, alterat, falsificat, înlăturat) sau în cazurile în care pe mijloacele de 

măsurare sînt aplicate marcaje de verificare cu termenul de valabilitate expirat.  

10.4. Prescripția privind interzicerea definitivă a fabricării (producerii), plasării pe 

piaţă, livrării, depozitării, comercializării produselor, a prestării serviciilor se eliberează în cazul 

în care produsele sau serviciile:  

    1) sînt periculoase şi/sau falsificate (contrafăcute); 

    2) au termen de valabilitate expirat;  

    3) sînt neconforme cu cerinţele reglementărilor tehnice aplicabile; 

    4) agentul economic refuză să prezinte produsele, serviciile pentru a fi controlate. 

10.5. Prescripția de retragere din circulație/returnare de la consumatori a produselor 

se eliberează în cazul în care se depistează că produsele nu corespund cerinţelor de siguranţă 

stabilite în reglementările tehnice şi ar putea afecta viaţa, sănătatea, ereditatea şi securitatea 

consumatorilor şi mediului ambiant, iar remedierea încălcărilor privind cerinţele de 

inofensivitate nu este posibilă. 

10.6. Decizia de nimicire a produselor periculoase interzise definitiv pentru 

comercializare se eliberează în cazul în care acesta este unicul mijloc de înlăturare a pericolului 

pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor şi pentru mediul ambiant. 

10.7. Decizia de remediere gratuită, înlocuire gratuită, restituire a contavalorii 

produsului/serviciului necorespunzător, de reducere a prețului acestora se eliberează în urma 

controlului efectuat în baza reclamaţiei consumatorului, care revendică remedierea gratuită a 

deficienţelor, înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produselor sau serviciilor 

necorespunzătoare, conform solicitării petiţionarului, în condiţiile legii. 

10.7. Decizia privind încetarea/interzicerea practicilor comerciale incorecte se 

eliberează în cazul în care se depistează că practica comercială denaturează sau este susceptibilă 

să denatureze, în mod esenţial, comportamentul economic al consumatorului mediu la care 

ajunge sau căruia i se adresează. 

 

CAP. 11 Aplicarea sanctiunilor contraventionale  
 

Contravenţiile prevăzute în legislaţia specifică se sancţioneaza cu amendă daca nu au 

fost savirsite in astfel de conditii încît, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni.  

Aplicarea sancţiunilor contraventionale se face prin PV și Deciziei asupra cazului cu 

privire la contravenție.  

               Directorul APC va stabili cuantumul amenzii, avînd in vedere :  

• obligatiile si raspunderile celui care a savirsit contraventia – producator, importator, 

distribuitor, vinzator, prestator de servicii – potrivit prevederilor legale;  

• gradul de periculozitate al produsului/serviciului evaluat in conformitate cu cerintele 

minime de securitate prevazute in actele normative;  

• categoria de consumatori expusa riscului prin folosirea produsului/serviciului;  

• împrejurările în care a fost săvîrşită fapta; 

• incalcarea repetata a dispozitiilor sau a mai multor prevederi legale in domeniul 

protectiei consumatorilor;  

• prejudiciul adus consumatorilor;  

• reluarea activitatii fara indeplinirea masurilor stabilite in procesele verbale; 
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CAP. 12 Informarea consumatorilor, inclusiv prin mass-media asupra rezultatelor 

controalelor efectuate  
 

Informaţiile date spre publicare trebuie sa fie bine fundamentate, renunţîndu-se la 

publicarea constatărilor înainte de finalizarea investigaţiilor şi a concluziilor acţiunilor de 

control. Constatarile facute de inspectori şi înscrise în documentele de control sunt informaţii 

utile care pot sta la baza elaborării de propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei sau a procedurilor 

de lucru în domeniul protectiei consumatorilor. 

 

CAP. 13 Urmarirea masurilor stabilite prin documentele de control  
 

În vederea desfăşurării unei activitati eficiente, care sa asigure o protectie reala a 

consumatorilor, este obligatoriu sa se procedeze la:  

a) verificarea respectarii de catre agentii economici a masurilor stabilite privind oprirea 

temporara sau definitiva a comercializarii, respectiv interzicerea temporara a distributiei sau a 

prestarii de servicii;  

b) verificarea aplicarii masurii de retragere din circuitul comercial a unor produse 

periculoase, iar nerespectarea de catre agentul economic a masurilor stabilite in acest caz ,obliga 

la sesizarea organelor de urmarire penala.  

c) urmarirea si inregistrarea rezultatelor inscrise in buletinele de analiza si stabilirea 

masurilor conform dispozitiilor legale in cazurile in care se confirma unele neconformitati.  

d) verificarea modului in care sunt realizate masurile stabilite cu ocazia solutionarii 

reclamatiilor din partea consumatorilor.  

e) urmărirea încasării amenzilor contraventionale aplicate; 

Se impune urmărirea primirii documentului de plata prin care contravenientul a achitat 

contravaloarea amenzii si atasarea acestuia la procesul verbal sau transmiterea acestuia DJ. In 

valoarea vărsămintelor la buget va fi inclusa si valoarea amenzilor pentru care exista confirmarea 

preluarii in evidenta organelor financiare, in vederea aplicarii executarii silite.  

f) urmărirea transmiterii pv către alte organe de specialitate, abilitate sa aplice 

dispozitiile legale cu privire la:  

• suspendarea/retragerea autorizatiilor de functionare;  

• confiscarea produselor periculoase, falsificate sau contrafacute;  

• urmarirea penala in cazurile comiterii faptelor considerate infractiuni;  

• preluarea la bugetul de stat a veniturilor incasate ilicit; 

• executarea silita in cazurile neachitarii amenzilor in termenul legal. 

 

CAP. 14 Consilierea agentilor economici  
 

Consilierea, activitate desfasurata de DCPIS în completarea activităţii de control, 

constituie o modalitate eficienta pentru realizarea unor actiuni preventive si corective, 

informarea agentilor economici si asigurarea unui schimb de informatii asupra obligatiilor si 

raspunderilor ce le revin si modul cum actioneaza organul de control pentru respectarea acestora, 

potrivit legislatiei in vigoare.  

Consilierea agentilor economici se poate realiza atît individual, cu ocazia efectuarii 

actiunilor de control, la sediu, cît şi prin organizarea unor conferinte, simpozioane sau altele 

asemenea.  

Consilierea agentilor economici, cu sprijinul asociatiilor de consumatori si in 

colaborare, dupa caz, cu asociatiile profesionale, contribuie la dezvoltarea parteneriatului cu 

societatea civila si agentii economici furnizori de produse si servicii destinate consumatorilor, 

prin asigurarea unui schimb util de informatii, in vederea respectarii legislatiei in domeniu si 

implicit realizarea unui inalt nivel de protectie a consumatorilor.  

La nivelul agentilor economici, cunoasterea si aplicarea corecta a legislatiei constituie o 

premisa esentiala pentru un comportament corect in relatiile cu beneficiarii, persoane fizice. 


