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Procedură  

privind desemnarea  unei entități non-profit ca organizație-gazdă a Centrului European al 

Consumatorilor din România 

 

CAPITOLUL 1 

Prevederi generale 

Prezenta procedură stabileşte condiţiile specifice care trebuie îndeplinite de o entitate non-profit în vederea 

desemnării ca organizaţie-gazdă a Centrului European al Consumatorilor din România de către Autoritatea 

Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. 

Entitatea non-profit desemnată ca organizaţie gazdă a Centrului European al Consumatorilor din România va fi 

notificată către Comisia Europeană/Agenţia Europeană pentru Consumatori, Sănătate și Alimente, în condiţiile 

stabilite de aceste instituţii.  

CAPITOLUL 2 

Legislaţie aplicabilă 

Prezenta procedură este elaborată în aplicarea şi în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: 

a) Regulamentul (UE) nr. 254/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 februarie 2014 privind 

un program multianual privind protecţia consumatorilor pentru perioada 2014-2020 și de abrogare a 

Deciziei nr. 1926/2006/CE; 

b) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, 

organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale şi instituţii publice, cu modificările ulterioare; 

c) Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 21/08/1992 privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

d) Hotărârea de Guvern nr. 700 din 11/07/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Consumatorilor,  cu modificările ulterioare; 

e) Ordinul nr. 250 din 01/10/2004 al Preşedintelui ANPC privind aprobarea Procedurii de constatare a 

îndeplinirii de către asociatiile si federatiile de asociatii de consumatori a conditiilor prevazute de lege 

pentru recunoașterea de către Guvernul României  ca fiind de utilitate publică; 

f) Liniile directoare elaborate de Comisia Europeană, pentru desemnarea unei entităţi publice sau a unei 

entităţi non-profit pentru a fi gazdă a Centrului European al Consumatorului.  

 

CAPITOLUL 3 
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Terminologie 

În sensul prezentei proceduri, expresiile următoare sunt definite după cum urmează:    

a) entitate non-profit - organizaţie neguvernamentală, persoană juridică, conform legii, şi care, fără a urmări 

realizarea de profit pentru membrii săi, are ca unic scop apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale 

membrilor săi sau ale consumatorilor în general;    

b) utilitate publică - orice activitate care vizează atingerea unor scopuri benefice în domenii de interes public 

general şi/sau comunitar, așa cum este reglementată în O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii și fundaţii, 

cu modificările și completările ulterioare; 

c) organizaţie-gazdă a Centrului European al Consumatorilor din România – entitatea non-profit desemnată 

de statul român să aplice pentru finanţarea proiectului Centrului European al Consumatorilor în condiţiile 

stabilite de Comisia Europeană și, ulterior, în baza Deciziei instituţiilor europene competente, să deruleze, 

conform programului anual de lucru, proiectul Centrului European al Consumatorilor.     

CAPITOLUL 4 

Principiul continuităţii 

În măsura în care condiţiile generale și specifice sunt respectate, Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Consumatorilor va acorda prioritate în desemnarea ca organizaţie-gazdă a Centrului European al Consumatorilor 

din România, entităţii non-profit care îndeplinește acest rol la momentul derulării procedurii de desemnare, în 

vederea asigurării continuităţii proiectului și pentru a evita situaţiile în care interesele consumatorilor ar putea fi 

afectate prin schimbarea organizaţiei-gazdă a Centrului European al Consumatorilor din România. 

CAPITOLUL 5 

Principiul oportunităţii 

Desemnarea unei alte organizaţii-gazdă decât cea care îndeplinește la momentul derulării procedurii de 

desemnare acest rol se va face numai în urma unei analize de oportunitate și cu respectarea cap. 4 al prezentei 

Proceduri. 

Analiza de oportunitate va avea în vedere activitatea anterioară a organizaţiei-gazdă menţionate mai sus în 

procesul de implementare a proiectului ECC Romania, fără a se limita la: rezultatele obţinute în urma analizei 

Raportului de activitate anual de către Comisia Europeană, inexistenţa unor nereguli în modul de utilizare a 

fondurilor europene și naţionale alocate proiectului, rezultatele eventualelor controale realizate de organismele 

desemnate de Comisia Europeană în analiza activităţii Centrului European al Consumatorilor din România, 

impactul asupra activităţii de informare și consultanţă a consumatorilor și asupra reclamaţiilor aflate în lucru la 

momentul derulării procedurii de desemnare, necesităţile de pregătire profesională ale personalului și costurile 

pe care o astfel de măsură le-ar implica. 

CAPITOLUL 6 

Criterii generale 

Entitatea non-profit care urmează a fi desemnată ca organizaţie-gazdă a Centrului European al Consumatorilor 

din România trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele criterii generale: 
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- Entitatea non-profit să aibă ca unic scop apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor săi sau 

ale consumatorilor în general. 

- Entitatea non-profit să nu urmărească realizarea de profit pentru membrii săi. 

- Entitatea non-profit să fie constituită ca organizaţie neguvernamentală. 

- Entitatea non-profit să se afle în evidenţa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.  

- Adunarea generală a entităţii non-profit să se fi întrunit cel puţin o dată pe an în cei 3 ani anteriori 

derulării procedurii de desemnare. 

- Rapoartele de activitate ale consiliului director și rapoartele cenzorului sau ale comisiei de cenzori, să fi 

fost prezentate adunării generale a entităţii non-profit pe cei 3 ani anteriori derulării procedurii de 

desemnare. 

- Dovada de  plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor bugetare către stat, inclusiv a celor locale, precum şi 

a contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, asigurările de şomaj pe 

cei 3 ani anteriori derulării procedurii de desemnare. 

- Entitatea non-profit să aibă capacitatea de autofinanţare. 

- Entitatea non-profit să fie membră a unei organizaţii europene a consumatorilor. 

- Entitatea non-profit să fie  recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică. 

- Entitatea non-profit să fi implementat proiecte finanţate din fonduri europene în ultimii 5 ani anterior 

derulării procedurii de desemnare. 

CAPITOLUL 7 

Criterii specifice 

Entitatea non-profit care urmează a fi desemnată ca organizaţie-gazdă a Centrului European al Consumatorilor 

din România trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele criterii specifice: 

- Entitatea non-profit să dispună de un sediu adecvat alocat proiectului Centrului European al 

Consumatorilor din România şi de dotări materiale (mobilier, apararatură electronică – calculatoare, 

imprimantă, fax, telefon) care asigură realizarea obiectivelor și a activităţii în cadrul proiectului ECC 

Romania.  

- Entitatea non-profit să dispună de personal specializat calificat, cu experienţă în derularea proiectelor 

finanţate din fonduri europene, pentru implementarea proiectului Centrului European al Consumatorilor, 

cel puţin pentru următoarele categorii de personal: 

• Director ECC – contract de muncă cu normă întreagă, având pregătire universitară și cel puţin 5 

ani experienţă în domeniul protecţiei consumatorilor. 

• Avocat/Consultant – contract de colaborare/contract de muncă cu normă întreagă, având 

pregătire universitară și cel puţin 5 ani experienţă în domeniul protecţiei consumatorilor. 
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• Responsabil Relaţii Publice – contract de muncă cu normă întreagă, având pregătire universitară 

și cel puţin 3 ani experienţă în domeniul protecţiei consumatorilor. 

• Personal administrativ – contabilitate – contract de muncă cu normă întreagă, având pregătire 

universitară și cel puţin 3 ani experienţă în derularea proiectelor finanţate din fonduri europene. 

• Personal administrativ – IT – contract de muncă cu normă întreagă, având pregătire universitară 

și cel puţin 3 ani experienţă în domeniu. 

CAPITOLUL 8 

Derularea procedurii 

Procedura de desemnare este derulată de personalul specializat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor, după primirea solicitării de desemnare din partea Comisiei Europene/Agenţiei Europene pentru 

Consumatori, Sănătate și Alimente. 

. 

Entitatea non-profit desemnată va fi comunicată Comisiei Europene/Agenţiei Europene pentru Consumatori, 

Sănătate și Alimente, utilizându-se în acest sens formularul specific, în termenul stabilit. 

Entitatea non-profit va fi desemnată ca organizaţie-gazdă a Centrului European al Consumatorilor din România 

prin Ordin al Președintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, publicat în Monitorul Oficial al 

României. 

CAPITOLUL 9 

Dispoziţii finale 

În vederea respectării cerinţelor de transparenţă, prezenta procedură se publică pe pagina de internet a 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. 


