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Alături de alte drepturi ale omului, şi drepturile consumatorilor trebuie protejate de stat, iar un asemenea lucru 

se realizează prin adoptarea unui cadru legislativ adecvat, suplu şi eficient, precum şi prin crearea cadrului 

instituţional necesar transpunerii în practică a legislaţiei în domeniu.  

Cercetarea a avut drept scop analiza politicilor publice de protecţie a consumatorilor în Republica Moldova. 

Drept bază teoretică şi metodologică pentru cercetare au servit actele legislative şi normative în vigoare, precum şi 

cercetările reflectate în publicaţiile periodice de specialitate. În procesul studiului prioritate s-a acordat metodei 

monografice de descriere a evenimentelor cu aplicarea elementelor de comparaţie, inducţie şi deducţie. 

Cuvinte-cheie: reglementare, politici publice, protecţia consumatorilor, Republica Moldova. 

 

Annotation. Alongside other human rights, consumer rights must be protected by the state, and such is 

done by adopting an adequate, supportive and effective legislative framework, as well as by creating the 

institutional framework necessary for the implementation of legislation in the field.  

The research aimed at analyzing public policies for consumer protection in the Republic of Moldova. The 

theoretical and methodological basis for the research served the legislative and normative acts in force, as well 

as the researches reflected in the specialized periodicals. In the process of priority study, the monographic 

description of the events with the application of the elements of comparison, induction and deduction was given.  

Key words: regulation, public policy, consumer protection, Republic of Moldova.  

 

Statul, prin mijloacele prevăzute de lege, trebuie să protejeze cetăţenii, în calitatea acestora de 

consumatori, asigurând cadrul necesar accesului neîngrădit la produse şi servicii, informării lor complete asupra 

caracteristicilor esenţiale ale acestora, apărării şi asigurării drepturilor şi intereselor lor legitime împotriva unor 

practici abuzive, precum şi a participării lor la fundamentarea şi luarea deciziilor ce îi interesează în calitate de 

consumatori. Acest fapt este necesar deoarece, într-o societate liberă şi democratică, fiecare individ are dreptul 

de a avea asigurate condiţiile necesare pentru achiziţionarea bunurilor şi serviciilor pe care şi le doreşte şi pe care 

le poate plăti, de a avea posibilitatea să-şi materializeze intenţiile privind satisfacerea nevoilor sale, potrivit unor 

priorităţi pe care şi le stabileşte singur. 

Orice sistem de protecţie a consumatorilor trebuie să aibă la bază un cadru legislativ adecvat acestei 

importante probleme. Mai ales într-o economie de piaţă, unde consumatorul ştie că, în raport cu agenţii 

economici, producători sau comercianţi, legea îi conferă o serie de drepturi şi îl apără împotriva abuzurilor ce ar 

putea să-i pună în pericol viaţa şi sănătatea sau să-i lezeze interesele sale, patrimoniale sau nepatrimoniale.  

În acest context, şi pornind de la prevederile Rezoluţiei nr. 39/248 din 1985 a Adunării Generale a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite, care a aprobat principiile directoare privind protecţia consumatorului, în Republica 

Moldova în anul 1993 au fost adoptate primele norme de protecţie a drepturilor consumatorilor, instituite în 

condiţiile concrete ale societăţii şi economiei în perioada pe care o parcurgea la momentul respectiv statul nostru.  

În acest sens, art. 4 din Capitolul II „Drepturile consumatorilor şi protecţia lor” al actului legislativ sus 

menţionat (Legea Nr. 1453 din 25.05.1993) stipula următoarele: 

Orice consumator care procura produse sau beneficiază de servicii pe teritoriul Republicii Moldova are 

dreptul la: 

- apărarea de către stat a intereselor legitime; 

- protejarea împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a i se presta un serviciu, care -i poate afecta 

viaţa, sănătatea sau securitatea; 

- informaţie completă, corectă şi precisă asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor; 

- repararea prejudiciilor cauzate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor;  

- sesizarea organelor judiciare sau altor organe de stat abilitate; 

- asocierea în organizaţii pentru protecţia consumatorilor.” [3]  

Un an mai târziu, Legea supremă a Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, prin art. 37 garantează 

dreptul la un mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate, precum şi la 

produse alimentare şi obiecte de uz casnic inofensive. De asemenea răspândirea informaţiilor veridice privitoare 

la starea mediului natural, la condiţiile de viaţă şi de muncă, la calitatea produselor alimentare şi a obiectelor de 

uz casnic. [2] 
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Prin constatare, adoptarea în anul 1993 a Legii Republicii Moldova nr.1453-XII din 25 mai 1993 cu privire 

la protecţia consumatorilor a fost un pas important în acest domeniu şi a pus bazele cadrului juridic, reglementând 

astfel raporturile juridice dintre consumatori şi agenţii economici, producători sau comercializatori  de produse 

şi servicii. 

Cu toate cele menţionate, mai important pentru examinare şi remarcare se fac a fi reglementările 

ulterioare, şi anume pornind de la acele norme instituite din anul 2003 şi actual. 

În continuarea celor expuse, în anul 2003 a fost adoptată o nouă Lege privind protecţia consumatorilor, 

nr.105-XV din 13 martie 2003 (Monitorul Oficial, 2003, nr.126-131, art.507) care continuă reglementarea 

relaţiilor în acest domeniu sub aspect mai modern. [4]  

Această lege cu privire la protecţia consumatorilor, fiind în vigoare, cu o multitudine de modificări şi 

completări, stabileşte următoarele drepturi fundamentale ale consumatorilor:  

a) protecţia drepturilor sale de către stat; 

b) protecţie împotriva riscului de a achiziţiona un produs, un serviciu care ar putea să-i afecteze viaţa, 

sănătatea, ereditatea sau securitatea ori să-i prejudicieze drepturile şi interesele legitime;  

c) remedierea sau înlocuirea gratuită, restituirea contravalorii produsului, serviciului ori reducerea 

corespunzătoare a preţului, repararea prejudiciului, inclusiv moral, cauzat de produsul, serviciul 

necorespunzător; 

d) informaţii complete, corecte şi precise privind produsele, serviciile achiziţionate;  

e) instruire în domeniul drepturilor sale; 

f) organizare în asociaţii obşteşti pentru protecţia consumatorilor; 

g) adresare în autorităţile publice şi reprezentarea în ele a intereselor sale;  

h) sesizarea asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor şi autorităţilor publice asupra încălcării 

drepturilor şi intereselor sale legitime, în calitate de consumator, şi la înaintarea de propuneri referitoare la 

îmbunătăţirea calităţii produselor, serviciilor.  

O măsură importantă cu impact general şi consolidat a fost Strategia Naţională de Dezvoltare a 

Republicii Moldova (SND) pentru 2008-2011, aprobată prin Legea nr.295 din 21 decembrie 2007, care a fost 

primul principal document intern strategic de planificare pe termen mediu. Strategia a definit obiectivele de 

dezvoltare ale Republicii Moldova până în anul 2011 şi identifica măsurile ş i acţiunile prioritare pentru 

atingerea acestor obiective. Obiectivul-cheie al Strategiei era de a asigura o calitate mai bună a vieţii oamenilor 

prin consolidarea temeliei puternice pentru economie durabilă şi în creştere.  

Următorul, în acest sens, document strategic ca parte a politicii publice ample în domeniul economic îl 

reprezintă Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020”, aprobată prin Legea nr.166 din 11 iulie 2012, 

care are ca scop principal stabilirea a şapte soluţii pentru creşterea economică şi reducerea sărăciei.  

În conformitate cu prevederile Strategiei, în contextul obiectivelor trasate se urmăreşte dezvoltarea 

măsurilor de protecţie a consumatorilor în cadrul serviciilor financiare, or, „Adaptarea la bunele practici 

europene a sistemului de reglementare şi de supraveghere a pieţei financiare va ridica nivelul de eficienţă a 

acesteia, va crea condiţii favorabile pentru accesarea capitalului pe piaţa financiară autohtonă, fapt ce va 

genera o creştere a activităţii de antreprenoriat în domeniu şi va spori gradul de protecţie a consumatorilor 

de servicii oferite în cadrul pieţei financiare”. [6] 

De asemenea, o altă orientare a strategiei este îndreptată spre sporirea concurenţei loiale, astfel „O 

economie de piaţă eficientă este caracterizată prin capacitatea de a promova inovaţia în baza unei concurenţe 

loiale pentru resurse şi clienţi. În cele din urmă, câştigători sunt consumatorii, care beneficiază de bunurile 

şi serviciile achiziţionate la un preţ just şi de o calitate adecvată preţului . Un mediu de afaceri favorabil este 

propice atragerii investiţiilor străine şi creării de întreprinderi noi.” 

În acelaşi context al documentului strategic constatăm atenţia acordată protecţiei consuma torilor în 

cadrul domeniul energetic, şi nu mai puţin important, cu impact de mare anvergură asupra sănătăţii şi vieţii 

omului o reprezintă protecţia consumatorilor de produse alimentare ofensive.  

Deci, prin urmare documentele strategice fundamentale ale statului, precum şi programele de activitate 

ale Guvernului au servit drept temei pentru elaborarea unor documente strategice sectoriale, precum cele în 

domeniul protecţiei consumatorilor. 

Aşadar, primul document strategic sectorial cu referire la domeniul protecţiei consumatorilor este cea 

stabilită pentru perioadă 2008-2012, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.5 din 14 ianuarie 2008, abrogată 

ulterior. [7] 

Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei 2008-2012 era bazat pe obiectivele trasate şi metodele 

de realizare a acestor obiective. În acest sens obiectivele au fost orientate conform următoarelor:  

1) asigurarea unui nivel adecvat de protecţie a consumatorilor;  

2) asigurarea aplicării eficiente a legislaţiei prin cooperare cu societatea civilă, informarea şi educarea 

consumatorilor.  

Realizarea primului obiectiv (asigurarea unui nivel adecvat de protecţie a consumatorilor) era asigurat prin:  
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a) dezvoltarea cadrului legislativ şi instituţional;  

b) consolidarea capacităţilor de supraveghere a pieţei în conformitate cu practicile UE.  

Realizarea obiectivului al doilea (asigurarea aplicării eficiente a legislaţiei prin cooperare cu 

societatea civilă, informarea şi educarea consumatorilor)  era asigurat prin:  

c) dezvoltarea, susţinerea şi încurajarea iniţiativelor asociaţiilor obşteşti;  

d) sporirea accesului la informaţie şi educarea consumatorilor.  

Prin urmare, cele mai ample acţiuni în implementarea Strategiei 2008-2012 autorităţile publice le-au 

efectuat în privinţa dezvoltării şi perfecţionării cadrului legislativ. Astfel în perioada 2008 -2012 au fost 

adoptate o serie de legi importante şi acte normative ce consolidează bazele juridice a protejării de către stat a 

consumatorilor.  

Astfel, pe lângă modificarea şi perfecţionarea consistentă a Legii nr.105 din 2003, au mai fost adoptate 

următoarele acte legislative:  

- Legea nr.256 din 9 decembrie 2011 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii;  

- Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii;  

- Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior; 

- Legea nr.113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei 

privind siguranţa alimentelor.  

Totodată, au fost adoptate şi legi noi care în mod tangenţial ţin de protecţ ia consumatorilor şi stabilesc 

norme de bază pe unele segmente, cum ar fi: 

- Legea nr.10 din 03 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice;  

- Legea nr.123 din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale;  

- Legea nr.124 din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică;  

- Legea nr.142 din 02 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică.  

Pe lângă legile noi apărute, aproape toate legile ce reglementează la modul direct sau indirect raporturile 

cu consumatorii au suferit modificări şi completări substanţiale. 

Este important de remarcat că în perioada Strategiei respective, în special în ceea ce ţine latura de 

supraveghere a pieţii şi reglementarea infrastructurii calităţii au apărut un şir de reglementări tehnice şi norme 

sanitare care vin să reglementeze în detaliu cerinţele de calitate şi inofensivitate cu privire la produse şi servicii 

determinate, prin care se dezvoltă măsuri de protecţie a consumatorilor privind sănătatea, siguranţa şi chiar 

viaţa acestuia. În acest mod punându-se bazele juridice pentru apariţia şi menţinerea pe piaţă a celor mai 

importante produse şi servicii pentru consumatori care întrunesc cerinţele de bază de calitate şi inofensivitate.  

Al doilea document strategic, şi încă în derulare, este Strategia în domeniul protecţiei consumatorilor 

pentru perioada 2013-2020 (în continuare – SPC 2013-2020), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.560 din 

24.07.2013. Prin urmare, SPC 2013-2020 reprezintă, la moment, principalul document de planificare strategică 

a politicii de protecţie a drepturilor consumatorilor. Acest document defineşte instrumentele şi mecanismele 

de realizare a obiectivului general strategic, care constă în „Consolidarea capacităţilor decizionale şi de 

protecţie a consumatorului”. [5] 

Suplimentar, având scopurile de utilizare a capacităţilor consumatorului ca factor decisiv pentru 

dezvoltarea economică a statului, de scădere a riscului de apariţie a tranzacţiilor prejudiciabile pentru 

consumator, de susţinere a consumatorului în maximizarea util ităţii în urma tranzacţiilor, cât şi de aliniere la 

nivelul de protecţie a consumatorilor din Uniunea Europeană,  este trasat obiectivul general în domeniul 

protecţiei consumatorilor pentru perioada 2013-2020 de consolidare a capacităţilor decizionale şi de  protecţie 

a consumatorului cu următoarele obiective specifice:  

1. Scăderea riscului de apariţie a produselor şi serviciilor periculoase pe piaţă;   

2. Scăderea nivelului tranzacţiilor prejudiciabile pentru consumatori;   

3. Creşterea capacităţii decizionale a consumatorului prin educarea şi informarea acestuia;  

4. Eficientizarea procesului de revendicare a drepturilor şi de recuperare a prejudiciilor. [5] 

Necesar este de menţionat că implementarea Strategiei este organizată prin stabilirea unui şir de acţiu ni 

prevăzute, mai întâi, de Planul de acţiuni pentru prima perioadă 2013 -2016 şi mai apoi prin Planul de acţiuni 

pentru perioada a doua 2017-2020. 

Referindu-ne în principal spre atingerea obiectivului de dezvoltare a cadrului normativ necesar pentru 

a scădea riscul de apariţie pe piaţă a produselor şi serviciilor periculoase, scăderii nivelului de tranzacţii 

prejudiciabile pentru consumatori, vom reprezenta grafic cadrul normativ secundar (fig. 1 ). 

Chiar dacă sau depus eforturi enorme pentru realizarea acţiunilor privind implementarea Strategiei, rezultate 

atinse de primul plan de acţiuni pentru implementarea SPC 2013-2020 nu sunt tocmai îmbucurătoare, dat fiind faptul 

că acţiunile prevăzute de către acesta au fost îndeplinite în proporţie de cca 88%. În urma evaluării executării sarcinilor 

impuse autorităţilor şi instituţiilor responsabile s-a constatat faptul că fiecare parte responsabilă a întreprins măsurile 

necesare pentru realizarea sarcinilor impuse în limitele posibilităţilor şi a resurselor financiare disponibile. 
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Figura 1. Cadrul normativ secundar în domeniul protecţiei consumatorilor pentru perioada 2013-2016 [8] 

 

Totuşi, în procesul de implementare a Strategiei, pe parcursul primilor ani de implementare 2013-2016 s-au accentuat 

şi o serie de dificultăţi. În acest sens, întârzierile şi provocările identificate în procesul de realizare a acţiunilor din Strategie 

au fost datorate, în mare parte, unor circumstanţe dependente de lipsa resurselor financiare necesare, de lipsa capacităţilor de 

a realiza anumite acţiuni la nivelul unor instituţii publice implementatoare, lipsa de organizare internă sau lipsa de coordonare 

corespunzătoare între instituţii. Acest fapt a creat necesitatea de a transfera unele acţiuni sau a le prelua prin Planul de acţiuni 

pentru a doua perioadă 2017-2020 de implementare a Strategiei 2013-2020. 

În perspectiva cadrului strategic analizat mai sus, protecţia consumatorilor în Republica Moldova are două obiective 

principale: în primul rând – informarea consumatorilor cu privire la bunurile şi serviciile disponibile pe piaţă, astfel încât 

alegerea potrivită să contribuie la dezvoltarea cu succes a pieţei de consum, şi în al doilea rând – pentru a proteja consumatorii, 

în cazul în care poziţia acestora ca partea defavorizată este reţinută. 

Suplimentar celor menţionate, remarcăm, la fel, că relaţiile în domeniul protecţiei consumatorilor, precum şi condiţiile 

şi cerinţele faţă de mediul de afaceri pentru a asigura protecţia consumatorilor în Republica Moldova sunt reglementate şi 

prin normele de drept general, aşa cum sunt reglementate de prevederile Codului civil [1] şi de alte legi şi reglementări în 

domeniu, nu tocmai cele care reglementează în sens strict protecţia drepturilor consumatorilor, dar care tangenţial au impact 

deosebit asupra acestora. 

Dacă, totuşi au fost redate aspectele ce ţin nemijlocit de cadrul normativ juridic în domeniul protecţiei consumatorilor, 

trebuie neapărat remarcat şi cadrul instituţional care reglementează acest domeniu. 

Astfel, în conformitate cu legislaţia naţională privind protecţia consumatorilor, autoritatea centrală a administraţiei 

publice responsabile pentru dezvoltarea politicii publice în domeniul protecţiei consumatorilor şi a coordonării politicilor 

statului în acest domeniu este Ministerul Economiei şi Infrastructurii.  

Funcţiile de implementare a politicilor în acest domeniu, îi revin în primul rând Agenţiei pentru Protecţia Drepturilor 

Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei (în continuare – APCSP), care are ca scop îmbunătăţirea eficienţei statului în 

domeniul protecţiei directe şi indirecte a consumatorilor prin supravegherea pieţei, informarea şi educarea consumatorilor, 

pentru a consolida capacitatea de luare a deciziilor şi de a stimula capacităţile individuale şi protecţia consumatorilor 

asociativă. 

APCSP, în plus faţă de funcţiile de supraveghere a respectării prevederilor legale în domeniul protecţiei 

consumatorilor, monitorizează de asemenea, conformitatea cu reglementările tehnice care stabilesc cerinţe obligatorii pentru 

siguranţa bunurilor şi serviciilor, inclusiv supravegherea metrologică asupra respectării prevederilor legilor şi reglementărilor 

în domeniul metrologiei legală, deţine funcţiile de control asupra activităţilor în domeniul jocurilor de noroc, a serviciilor de 

turism şi a siguranţei ocupaţionale în unităţile de comerţ. 

Potrivit raportului de activitate al APCSP constatăm că pe parcursul anului 2017 acţiunile APCSP au fost focusate pe 

următoarele segmente de bază, în domeniile de competenţă:  

• protecţia consumatorilor în conformitate cu legislaţia UE adoptată, prin campanii largi de informare şi 

sensibilizare a societăţii, examinarea petiţiilor şi sporirea cazurilor de succes; 

• colaborarea intensivă cu mass-media: interviuri, participări în direct la emisiuni; 

• comunicarea intensivă cu mediul de afaceri şi ONG-uri, prin organizarea meselor rotunde; 

• acordarea zilnică a consultanţei la linia telefonică directă, lansarea spoturilor video/audio informaţionale, 

examinarea petiţiilor şi sesizărilor, supravegherea pieţei şi protecţia consumatorilor, în baza evaluării riscurilor privind 
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calitatea produselor plasate pe piaţă, implementarea Procedurilor de control; 

• dezvoltarea Parteneriatelor cu omologii din ţară şi de peste hotare. 

Având în vedere că relaţiile consumatorilor cu entităţile economice acoperă diferite sfere de relaţii socio-economice, 

în conformitate cu legea, autorităţile publice cu funcţii de protecţie a drepturilor consumatorilor sunt de asemenea, după cum 

urmează: 

- în domeniul protecţiei vieţii şi sănătăţii consumatorilor responsabilitatea de reglementare îi revine Ministerul 

Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; 

- în domeniul transportului interurban şi internaţional, anterior în calitate de regulator era organul de specialitate al 

administraţiei publice centrale în domeniul transporturilor, care la moment aceste competenţe vin în sarcina Ministerului 

Economiei şi Infrastructurii; 

- în domeniul construcţiilor, în calitate de autoritate responsabilă de elaborare a politicilor în domeniul respectiv a fost 

organul administraţiei publice centrale specializat în domeniul construcţiilor, care ulterior devine Ministerului Economiei şi 

Infrastructurii; 

- în domeniul de reglementare a turismului sarcinile îi sunt atribuite Agenţiei Turismului; 

- în domeniul energeticii competenţele de reglementare sunt prerogativa organului de stat abilitat cu funcţii de 

reglementări în energetică, competenţe în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, precum şi 

Ministerului Economiei şi Infrastructurii; 

- în domeniul telecomunicaţiilor responsabilitatea îi revenea organului de stat abilitat cu funcţii de reglementări în 

telecomunicaţii, care ulterior devine Ministerului Economiei şi Infrastructurii, dar în acest domeniu pot fi menţionate 

atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Reglementarea în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei; 

- în domeniul asigurărilor sarcinile sunt atribuite organului de stat abilitat cu funcţii de supraveghere a asigurărilor, 

care în prezent sunt deţinute de Comisia Naţională a Pieţei Financiare. 

La acest capitol menţionăm că instituţia nominalizată a intervenit în promovarea politicilor de protecţiei a 

consumatorilor prin elaborarea unui Ghid al asiguratului. Ghidul a fost elaborat pe baza unei documentări cuprinzătoare în 

plan teoretic, legislativ şi practic, fundamentat pe date, informaţii şi exemple practice. Informaţia cuprinsă în acest Ghid se 

adresează în primul rând consumatorilor produselor şi serviciilor de asigurare, având menirea să înlesnească înţelegerea şi 

cunoaşterea proceselor în cadrul asigurărilor, reprezentând o bogată sursă de informare şi documentare. Astfel, Ghidul 

instituie principiile protecţiei consumatorului în domeniul asigurărilor. 

- în domeniul serviciilor bancare, Banca Naţională îşi realizează atribuţiile de protecţie a consumatorilor; 

- în domeniul produselor alimentare în toate etapele lanţului alimentar reglementarea politicilor este în sarcina 

Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentară, precum şi a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului. 

De asemenea, alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice exercită, în cadrul competenţelor lor, 

reglementarea cadrului normativ corespunzător privind protecţia consumatorilor. 

În contextul celor relatate, este important să subliniem faptul că instituţiile abilitate cu competenţe în domeniul 

protecţiei consumatorilor sunt părţi a politicii principale în domeniu, caracterizată prin SPC 2013-2020. Aportul acestora în 

domeniul protecţiei consumatorilor rezultă din sarcinile stabilite pentru fiecare instituţie în parte prevăzute în Planul de acţiuni 

de implementare a Strategiei menţionate. 

Un rol important în sistemul de protecţie a consumatorilor sunt autorităţile publice locale. Potrivit legislaţiei în vigoare 

privitoare la unităţile administrativ-teritoriale, competenţa autorităţilor publice locale include: informare şi consiliere a 

consumatorilor, abordează şi soluţionează, în limitele competenţei sale plângerile în ceea ce priveşte: transportul local; 

servicii publice; activităţi pentru care sunt autorizate prin lege să emită permise şi licenţe; redirecţionează reclamaţiile către 

organismul, care este înzestrat cu funcţii pentru a proteja drepturile consumatorilor în domeniul respectiv; să informeze 

prompt autorităţile competente cu privire la cazurile de identificare a produselor sau serviciilor falsificate (contrafăcute) sau 

periculoase, precum şi a altor cazuri de nerespectare a cerinţelor stabilite sau declarate; să promoveze în toate privinţele 

formarea şi funcţionarea asociaţiilor obşteşti ale consumatorilor etc. [4] 

Totodată, concomitent cu formarea sistemului de protecţie a consumatorilor în Republica Moldova au început să 

apară şi să se dezvolte asociaţiile de consumatori, care reprezintă un motor important pentru promovarea intereselor 

cetăţenilor în calitate de consumatori. 

Deşi legislaţia actuală prevede dreptul cetăţenilor de a se alătura asociaţiilor obşteşti ale consumatorilor, în prezent 

numărul lor este nesemnificativ. Astfel, în ultimii ani, activitatea organizaţiilor neguvernamentale de consumatori se 

caracterizează doar prin participarea în comisiile, grupurile de lucru şi consiliile organelor centrale ale administraţiei publice 

şi autorităţile administraţiei publice locale, care reprezintă interesele consumatorilor în dezvoltarea şi punerea în aplicare a 

politicilor în acest domeniu. Faptul că activitatea acestora este destul de pasivă sau, în mare parte nu ţine exclusiv de domeniul 

protecţiei consumatorilor, importanţa respectivelor asociaţii este nesemnificativă. 

O precizare semnificativă vine în a remarca activitatea şi rolul Consiliului Coordonator pentru protecţia 

consumatorilor şi supravegherea pieţei, fiind constituit din reprezentanţi desemnaţi ai autorităţilor administraţiei publice 

centrale, ai autorităţilor de supraveghere a pieţei, ai organului vamal, ai asociaţiilor obşteşti de consumatori şi ai asociaţiilor 

profesionale sectoriale. Atribuţiile Consiliului în domeniul protecţiei consumatorilor sunt următoarele: 

- contribuie la promovarea politicii statului în domeniul protecţiei consumatorilor;  
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- participă la elaborarea programelor naţionale de protecţie a consumatorilor (pe termen scurt şi lung); 

- coordonează activităţile desfăşurate în domeniul protecţiei consumatorilor de către autorităţile administraţiei publice 

abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor; 

- participă la procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene în domeniul protecţiei 

consumatorilor; 

- coordonează activităţile de implementare şi realizare a prevederilor legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor;  

- coordonează activităţile de examinare şi soluţionare a petiţiilor consumatorilor ce depăşesc competenţa unui singur 

organ sau care abordează probleme cu caracter general, ce pot avea un impact negativ pentru societate, cu implicarea 

specialiştilor din diferite domenii; 

- examinează, semestrial, rezultatele activităţii de protecţie a consumatorilor şi întocmeşte note informative privind 

activitatea în domeniul protecţiei consumatorilor, cu prezentarea datelor de sinteză Guvernului. 

Concluzii 

Schimbările socio-economice la începutul anilor '90 ai secolului trecut, deschiderea pieţei de bunuri şi servicii, libera 

circulaţie a mărfurilor au dus la stabilirea unor relaţii noi în domeniul livrării de bunuri şi servicii către consumatori. În acelaşi 

timp, apare un nou concept de „protecţie a drepturilor consumatorilor” şi care devine una dintre principalele direcţii ale 

politicii sociale şi economice a statului nostru. 

Prin constatare, reliefăm că protecţia consumatorilor are două obiective principale: (1) informarea consumatorilor cu 

privire la bunurile şi serviciile disponibile pe piaţă, astfel încât alegerea potrivită să contribuie la dezvoltarea cu succes a 

pieţei de consum, (2) protejarea consumatorilor, în cazul în care poziţia acestora în raport cu agenţii economici este 

nefavorabilă. 

Dat fiind faptul că, sistemul de protecţie a drepturilor consumatorilor a început să se formeze în Republica Moldova 

prin adoptarea în anul 1993 a Legii cu privire la protecţia drepturilor consumatorilor, aceasta a devenit ulterior o piatră de 

temelie în formarea acestui sistem. Ulterior, politicile generale ale statului în ceea ce priveşte dezvoltarea economică, socială 

au marcat necesitatea instituirii unor mecanisme ce ar dezvolta segmentele mai slabe ale societăţii. 

Este apreciabil efortul autorităţilor abilitate în domeniul protecţiei consumatorilor care au stabilit obiective clare prin 

politicile înaintate şi au realizat la maxim necesităţile de dezvoltare al domeniului respectiv. Nu mai puţin important este 

rolul autorităţilor de implementare a politicilor, care au transpus în practică fiecare normă, au depistat lacune de interpretare 

sau au venit cu programe desfăşurate de informare şi educare atât a consumatorilor, cât şi a agenţilor economici în partea ce 

ţine de drepturile şi obligaţiile lor pe care le au în relaţiile contractuale, comerciale. Alta este situaţia că, aceştia din urmă 

manifestă un dezinteres sporit faţă de participările la seminare, instruiri, consultări. 

Pentru perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul protecţiei consumatorilor ar fi necesară elaborarea materialelor 

informative, broşurilor, pliantelor ilustrate cu abordarea unei chestiuni mai înguste ce ţine de protecţia intereselor 

consumatorilor, ale drepturilor ce le au în calitate de consumator, care ar fi nişte măsuri suplimentare pentru a face 

consumatorul să înţeleagă mai bine normele care sunt reglementate la nivelul legislaţiei primare ce îl vizează. 

Un alt aspect important ar fi acordarea atenţiei şi sprijinului necesar dezvoltării asociaţiilor de consumatori. Chiar 

dacă prin politicile statului se urmăreşte dezvoltarea rolului şi a participării organizaţiilor neguvernamentale la procesul de 

implementare a politicilor publice, se resimte o participare extrem de pasivă a asociaţiilor pe domeniul protecţiei 

consumatorilor. 

În acest context, statul ar trebui să vină cu intervenţii de finanţare a asociaţiilor respective, având în vedere că lipsa 

resurselor financiare necesare împiedică activitatea asociaţiilor existente, dar şi înfiinţarea asociaţiilor noi.  
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