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Informare privind stadiul îndeplinirii acțiunilor cuprinse în 
 Palanul de acțiuni pe anul 2022 (01.01-31.08) al județului Botoșani  

pentru realizarea obiectivelor din  
Programul de Guvernare 

 
I. Evaluarea riscului produselor potențial periculoase 

1. Organizarea și desfășurarea acțiunilor tematice de control conform programului  ANPC, 
CRPC Regiunea Nord-Est, pentru evaluarea riscului produselor  potențial periculoase în 

perioada 01.01 - 31.08.2022 

 
 Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor prin Direcția Generală Control și 
Supraveghere Piață și Armonizare Europeană desfășoară în mod constant activități de verificare, 
supraveghere și control pentru respectarea prevedereilor legale la comercializarea produselor și 
serviciilor, în vederea realizării unei protecții a consumatorilor reală și eficientă. 
 În acest sens au fost efectuate pe tot parcursul anului 2022 acțiuni de control prin tematici de 
control lunare inițiate de Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Est  – 
Iași pentru verificarea legalității comercializării bunurilor alimentare și nealimentare, prestarea de 
servicii în mediul urban și rural. 
 Prin acțiunile tematice naționale emise de Autoritatea Națională pentru Protecția 
Consumatorilor prin Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană au fost 
desfășurate activități de control diverse având ca obiectiv verificarea produselor sau serviciilor 
alimentare și nealimentare: 
 - verificarea respectării prevederilor legale din domeniul protecției consumatorilor în grădinițe 
cu program prelungit, particulare și de stat (august-septembrie 2022); 
 - verificarea respectării conformității, calității, condițiilor de comercializare în chioșcurile și 
unitățile de alimentație publică din incinta ștrandurilor, piscinelor, bazinelor de înot, precum și în 
zonele de agement, parcuri de distracție etc (august 2022); 
 - verfificarea respectării prevederilor legale privind modul de comercializare, etichetare, 
prezentare și publicitate a pâinii și produselor de panificație și a produselor de morărit (august 2022); 
 - verificarea respectării prevederilor legale la prestarea serviciilor în incinta ștrandurilor, 
piscinelor, bazinelor de înot, unitățile de închiriere echipamente de agrement, în parcurile de distracție, 
debarcadere etc. (august 2022); 



 - verificarea modului de respectare a prevederilor legale, conformitatea și modul de etichetare, 
prezentare și publicitate a sucurilor și nectarurilor din fructe și băuturilor răcoritoare (iulie-august 
2022); 
 - verificarea modului de respectare a prevederilor legale la vânzarea autovehiculelor noi cu 
motoare termice/hybrid/electrice prin intermediul reprezentanțelor, rețelelor de dealeri auto, parcurilor 
auto, site-urilor de profil (iulie-august 2022); 
 - respectarea prevederilor legale privind modul de comercializare și etichetare, prezentare și 
publicitate a apelor minerale naturale (ape minerale naturale, ape de izvor) (iulie 2022); 
 - verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea pneurilor uzate (iulie 2022); 
 - verificarea gradului de conformare cu cerințele legale ale operatorilor economici ce desfășoară 
operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase (iunie-iulie 2022); 
 - verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind protecția consumatorilor la 
comercializarea, conformitatea, modul de etichetare, prezentare și publicitate a laptelui de consum, a 
produselor lactate, lapte conservat, parțial sau integral dezhidratat, lapte pentru cafea (iunie 2022); 
 - verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea produselor cosmetice (mai-iunie); 
 - verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor la comercializarea 
legumelor și fructelor proaspete, în magazinele alimentare, hiper/supermarket-uri, piețe agroalimentare, 
depozite și piețe en-gros (mai 2022); 
 - verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor la închirierea 
contractelor de credit cu sau fără ipotecă, de către instituțiile financiare nebancare  (martie-iunie 2022); 
 - verificarea modului de respectarare a prevederilor privind siguranța jucăriilor (aprilie-mai 
2022); 

  - verificarea modului de respectare a prevederilor legale, conformitatea și modul de etichetare, 
prezentare, publicitate și comercializare a produselor alimentare specifice sărbătorilor pascale (carne 
preambalată, ouă, vopsea de ouă, ciocolată și produse din cacao, tablete și figurine pe bază de cacao și  
grăsimi vegetale, produse de patiserie (cozonac, pască, chec, fursecuri etc.), vin (aprilie 2022); 

- verificarea respectării prevederilor legale referitoare la modul de etichetare, publicitate și  
comercializare a peștelui și a preparatelor din pește preambalate și a conservelor din pește (aprilie 
2022); 
 - verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea articolelor de încălțăminte (aprilie 
2022); 
 - verificarea prevederior legale în ceea ce privește siguranța jucăriilor, modul de comercializare, 
denumire, marcare și etichetare a produselor textile, comercializarea echipamentelor electrice de joasă 
tensiune și a produselor alimentate cu acumulatori/baterii, comercializarea produselor cosmetice și a 
produselor nealimentare de uz casnic (martie-aprilie 2022); 

- verificarea respectării prevederilor legale privind modul de comercializare și etichetare a  
produselor alimentare ecologice (martie 2022); 
 - verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor de către 
dezvoltatorilor imobiliari (martie 2022); 

- acțiuni de control privind activitatea de comercializare desfășurată de hiper/supermarket- 
uri și marile rețele de magazine (martie-septembrie 2022); 

- verificarea modului de respectare a prevederilor legale referitoare la modul de  
comercializare, prezentare și publicitate a zaharurilor destinate consumului uman și a mierii (martie 
2022); 



 - verificare privind modul de comercializare, denumire, marcare și etichetare a produselor 
textile (martie 2022); 
 - verificarea respectării prevederilor legale la prestarea serviciilor de schimb valutar (martie 
2022); 
 - verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea florilor, plantelor de apartament și 
de grădină, ornamente florale și a altor materiale destinate întreținerii acestora (februarie-martie 2022); 
 - verificarea respectării prevederilor legale din domeniul protecției consumatorilor în stațiile de 
distribuție carburanți (februarie 2022); 

- verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind modul de comercializare,  
prezentare și publicitate a suplimentelor alimentare (februarie 2022); 

- verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea produselor tradiționale și a  
produselor cu rețete consacrate (ianuarie 2022); 

- verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind protecția consumatorilor la  
comercializarea ouălor (ianuarie 2022);  
 - verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea echipamentelor de uz casnic 
(ianuarie 2022); 
 - respectarea prevederilor legale la prestatorii de servicii de furnizare de energie electrică și 
gaze naturale (ianuarie 2022); 
 

II. Identificarea și eliminarea cauzelor care au determinat măsurile stabilite  
prin documentele de control 

1. Acțiuni de control în vederea identificării și eliminării cauzelor care au determinat aplicarea 
măsurilor de remediere dispuse în urma  acțiunilor de control anterioare 

 

 Tematici de control dispuse de Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor  

În urma acțiunilor de control în cadrul operațiunilor de control dispuse prin tematici naționale s-
au constatat următoarele: 
 Au fost verificaţi un număr de 397 operatori economici, din care la un număr de 266 operatori 
economici s-au depistat abateri de la legislaţia privind protecţia consumatorilor, 166 operatori 
economici au fost sancționați cu amendă, valoare aplicată 1378000 lei și 81 operatori economici au 
fost sancționați cu avertisment.  
 Au fost au fost oprite temporar de la comercializare produse în valoare de 207434 lei din 
care produse extracomunitare 181156 lei și produse comunitare 26278 lei. 
 Au fost oprite definitiv de la comercializare produse în valoare de 51030 lei din care produse 
extracomunitare 50417 lei și produse comunitare 613 lei. 
 Au fost desfășurate 31 acțiuni de prelevare de probe. 
 

 Tematici de control dispuse de Comisariatul Regional pentru Protecţia 
Consumatorilor Regiunea Nord-Est – Iași  

În urma acțiunilor de control în cadrul operațiunilor de control dispuse prin tematici regionale s-
au constatat următoarele: 
 Au fost verificaţi un număr de 193 operatori economici, din care la un număr de 136 operatori 
economici s-au depistat abateri de la legislaţia privind protecţia consumatorilor, 37 operatori 



economici au fost sancționați cu amendă, valoare aplicată 262000 lei și 99 operatori economici au fost 
sancționați cu avertisment.  
 Au fost oprite temporar de la comercializare produse în valoare de 132918 lei din care 
produse extracomunitare 95935 lei și produse comunitare 36983 lei. 
 Au fost oprite definitiv de la comercializare produse în valoare de 69120 lei din care produse 
extracomunitare 153 lei și produse comunitare 8093 lei. 
 Principalele deficiențe constatate: 

- parametri organoleptici neconformi, produse alimentare cu apect, gust, miros necorespuzător 
(produse cu defect de formă, pete de mucegai); 

- produse alimentare cu durata durabilității minimale depășită; 
- nu este indicată lista ingredientelor și condițiile de păstrare; 
- depozitare de produse în locuri neautorizate și dotate pentru acest scop; 
- locuri de depozitare neigienizate; 
- neafișare preț de vânzare cu amănuntul exprimat în lei/kg și lei/buc. 
- nu este afișat oraul de funcționare al operatorului economic,  

 - se comercializează legume-fructe drept calitatea I, nesortate, necalibrate, depreciate; 
 - se comercializează băutură la pahar în magazine mixte, se practică o activitate autorizată în 
spațiu neautorizat; 
 - produse în care eticheta nu conține elemente de identificare și caracterizare sau sunt 
incomplete; 
 - prețurile afișate nu sunt vizibile și lizibile; 
 - produse cu elemente de caracterizare și identificare care nu sunt traduse în limba română; 
 - produse cu ambalaje deterioarate; 
 - liste meniu care nu cuprind lista alergenilor; 
 - produse comercializate vrac care nu au afișate prețul pe unitatea de măsură; 
 - lipsa verificării metrologice a cântarelor; 
 - nu este afișată denumirea societății și codul unic de înregistrare la Registrul Comerțului din 
care să reiasă obiectul de activitate; 
 - se comercializează produse promoționale fără a fi indicată data la care încetează oferta; 
 - preț diferit la raft față de casa de marcaj; 
 - legume/fructe care nu au afișat pe etichetă țara de origine, depreciate calitativ și care nu 
corespund clasei de calitate înscrise pe etichetă; 
 - lipsă informații privind denumirea producătorului; 
 - produse alimentare depozitate în codiții de temperatură necorespunzătoare, fără a respecta 
condițiile prescrise sau declarate de producători; 
 - produse congelate cu urme de arsură de congelare și acumulare de gheață; 
 - nu se prezintă formularul de acceptare al tranzactiei, formular ce trebuie semnat de client (case 
de schimb valutar); 
 - se comercializează jucării fără a avea elementele esențiale de siguranță, elemente generale și 
cele specifice de siguranță; 
 - nu există eticheta cu compoziţia fibroasă a materialului şi instrucţiunile de întreţinere (produse 
textile); 
 - se comercializau articole de încălțăminte fără pictogramele care prezintă cele 3 părți 
componente, respectiv: fața, căptușeala și acoperiș branț, talpa exterioară. 



 - se comercializează ouă neigienizate, fără a fi inscripționate; 
 - se comercializează produse alimentare reetichetate în magazin, cu data durabilității minimale 
diferită față de cea trecută de producător pe ambalaj; 
 - se comercializează preparate culinare - masă caldă fără a se respecta condițiile de temperatură 
la expunere și depozitare; 
 - depozitare produse alimentare în utilaje de refrigerare/congelare neigienizate, cu urme de 
rugină; 
 - se comercializează bijuterii argint cu pietre semiprețioase fără a avea pe etichetă titlul sau 
numărul de karate; 
 - se comercializează bijuterii din aur cu pietre prețioase (diamante) fără a avea pe etichetă 
greutatea, tipul pietrei prețioase; 
 - se comercializează bijuterii aur din amanet, fără eticheta cu elementele de informare pentru 
consumatori; 
 - soluția pentru verificarea aurului este expirată; 
 

III. Acțiuni comune ale instituțiilor publice în cadrul controalelor tematice  
și de cercetare a unor reclamații 

 
 În perioada 01.01-31.08.2022 au fost desfășurate acțiuni comune cu reprezentanții altor instituții 
publice: 
 - acțiuni comune cu AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ DIRECȚIA 
REGIONALĂ VAMALĂ IAȘI – BIROUL VAMAL DE INTERIOR BOTOȘANI privind punerea în 
liberă circulație a mărfurilor – 7 acțiuni; 
 - acțiuni comune cu GARDA DE MEDIU BOTOȘANI - privind punerea în liberă circulație a 
mărfurilor – 1 acțiune; 
 - acțiuni comune cu reprezentanți I.P.J. – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice - 
14 acțiuni; 
 - acțiuni comune cu AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ DIRECȚIA 
REGIONALĂ VAMALĂ IAȘI comisia de evaluare și distrugere a produselor confiscate intrate în 
proprietatea statului – 3 acțiuni; 
 

IV. Primirea şi soluţionarea sesizărilor și informarea petiționarului 
 

Reclamaţiile înregistrate în perioda 01.01-31.08.2022, în număr de 526, sunt structurate astfel: 
- prestări servicii:      355 reclamaţii;  
- produse nealimentare:    110 reclamaţii; 

            - produse și servicii alimentare:     26  reclamații; 
- altele:        35  reclamații.      

Din care: 
   -  244       întemeiate 
   -  179       neîntemeiate 
   -      4       retrase 
   -      9      nesoluționabile 



   -     37       redirecţionate 
   -     38       amiabil 
   -     15       clasate 

     -       0        în curs de soluţionare 

 
 

V. Desfășurarea unor campanii și acțiuni de informare şi educare a 
consumatorilor. 

 
  În cursul anului 2022 s-a desfășurat o amplă acțiune de informare și educare a tinerilor 
consumatori prin organizarea și desfășurarea  Concursului național pe teme de protecția 
consumatorilor - „Alege! Este dreptul tău”, cu cea de a XVIII ediție, cu tema: „Influența 
practicilor comerciale incorecte asupra deciziei tânărului consumator” .  
 Concursul a fost lansat pe 11 martie 2022 în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean 
Botoșani și a constat în: 
 - test grilă și eseu: „Influența practicilor comerciale incorecte asupra deciziei tânărului 
consumator” pentru elevii claselor IX-XI; 
 - concurs desene constând într-o creație grafică reprezentând eticheta unei jucării – pentru elevii 
claselor pregătitoare - VIII; 
 Calendarul desfășurării concursului: 
 Etapa pe școală:  14martie-14 aprilie 2022-09-23 
 Etapa județeană:   2 mai – 31 mai 2022-09-23 
 Etapa națională:   iunie 2022 
 Cu ocazia organizării și desfășurării concursului s-au încheiat parteneriate de colaborare cu  
Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și cu unități de învățământ din județ. 

  
VI. Informarea operatorilor economici în cadrul acțiunilor de control cu privire la 

legislația specifică din domeniul protecției consumatorilor 
 

În cadrul acțiunilor de control cu privire la legislația specifică din domeniul protecției 
consumatorilor au consiliați un număr de 82 operatori economici. 
 
 
Cms. Șef Adj., 
Mirel ROGALSCHI 
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