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INFORMARE 
 

privind verificarea gradului de conformare cu cerințele legale al operatorilor 
economici ce desfășoară pe teritoriul României operațiuni cu metale și pietre 

prețioase. 
 
 În perioada 17 mai – 15 iulie 2022 comisarii CJPC Galati au desfasurat pe 
raza judetului Galati actiuni de control privind verificarea gradului de conformare 
cu cerințele legale al operatorilor economici ce desfășoară pe teritoriul României 
operațiuni cu metale și pietre prețioase. 
 
Controlul a urmarit in principal urmatoarele aspecte: 
 

1. Depistarea operatorilor economici care desfășoară operațiuni cu metale 
prețioase fără a avea autorizație eliberată de către ANPC, sau fără a 
avea aplicată viza anuală pe autorizația pentru efectuarea de 
operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, precum și confiscarea bunurilor ce fac 
obiectul contravenției. 
 
Un magazin din Tecuci afisa autorizatia ANPC  pentru operatiuni cu metale 

pretioase; la verificarea bazei de date a fost gasita autorizatia, fara a se putea 

verifica daca este vizata la zi sau nu. 

Un magazin din mall avand sediul social in Iasi  comercializa bijuterii din argint 

fara detinerea unei autorizatii valabile de operatiuni cu metale pretioase, la 

momentul controlului autorizatia fiind suspendata. Au fost confiscate bijuterii din 

argint in cantitate de 2823,9 grame , acestea fiind predate la trezoreria Galati. 

2. Depistarea și confiscarea obiectelor din metale prețioase nemarcate potrivit 
prevederilor legale în vigoare; 
 
Pe teritoriul României pot fi puse pe piaţă doar obiectele din metale preţioase 
care au aplicate marca de titlu, marca de responsabilitate şi marca de stat. 
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  Marca de titlu - semnul convenţional, diferit în funcţie de titlul metalului 
preţios, care se aplică de către producător pe obiectele din metale preţioase, 
exprimat în cifre arabe; 
  Marca de responsabilitate este marca stabilită şi înregistrată la 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, care se aplică pe obiectele 
din metale preţioase de către operatorii economici care pun pe piaţa naţională 
produsul respectiv şi prin care aceştia îşi asumă responsabilitatea în legătură cu 
eventualele vicii ascunse ale obiectului din metal preţios; 
  Marca de stat - marca oficială, protejată prin lege, reprezentată de un 
simbol unic pentru tipul de metal preţios, alături de precizarea titlului redat în 
cifre arabe, care se aplică pe obiectele din metale preţioase exclusiv de către 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, ca autoritate competentă, 
înainte de punerea pe piaţa naţională a acestora; 
  Sunt exceptate de la marcare: 
a)obiectele din argint în greutate de până la 2,00 grame; 
b)obiectele din paladiu în greutate de până la 2,00 grame; 
c)obiectele din aur în greutate de până la 1,00 gram; 
d)obiectele din platină în greutate de până la 1,00 gram; 
e)fragmentele de obiecte din metale preţioase; 
f)monedele, medaliile şi plachetele din metale preţioase; 
g)lingourile din metale preţioase; 
h)metalele preţioase sub formă de materii prime; 
i)obiectele confecţionate din metale preţioase destinate exportului. 
 
Sase operatori economici aveau la comercializare 147,76 grame bijuterii din 
argint sau din aur nemarcate conform prevederilor legale in vigoare. Acestea au 
fost confiscate si predate la Trezoreria Galati. 

 

3. Verificarea respectării obligației operatorilor economici de a informa 
consumatorii corect, complet și precis cu privire la natura și 
caracteristicile obiectelor pe care le comercializează, fiind obligatorie 
prezența pe etichetă a titlului metalului prețios și/sau echivalarea 
acestora în karate, după caz, greutatea, tipul pietrelor prețioase, 
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greutatea acestora și orice alte informații pe care operatorul economic 
le consideră utile pentru consumatori. Preturile aferente obiectelor din 
metale pretioase vor fi afisate in moneda nationala (RON) conform 
prevederilor legale.  
 
 

80 % dintre operatorii economici verificati aveau deficiente de informare. 
Astfel,se aflau la comercializare diverse bijuterii din aur sau argint cu pietre 
comune pentru care nu existau informatii privind pretul pietrelor, acestea fiind 
comercializate la pretul  metalului pretios. 

 De asemenea pentru unele bijuteriile cu sistem de inchidere ( bratari, 
lanturi ) s-a efectuat testul cu magnetul, constatandu-se ca sistemul de inchidere 
contine un arc metalic care nu era din aur, neexistand nici o informare in acest 
sens. 

Unele magazine comercializau bijuterii din argint marcate ( inele, bratari, 
lanturi ) dar si obiecte care nu erau din metal pretios ( gablontz ), expuse la 
comercializare in acelasi spatiu, cu preturi afisate ilizibil sau lipsa.   

Au fost gasite bijuterii din aur marcate dar care aveau o marca inregistrata 
( ex. Chanel, Dolce & Gabbana, Cartier ), pentru care nu au fost prezentate 
certificare de autenticitate in vederea probarii ca acestea nu sunt falsificate sau 
contrafacute.   

Unele magazine comercializau bijuterii insotite de o eticheta personalizata, 
informatiile detaliate privind produsele ( titlul metalului pretios, greutatea, tipul 
pietrelor pretioase,caratele, claritate,  etc ), fiind inscrise pe verso si nefiind usor 
vizibile. 

O parte dintre bijuteriile cu pietre pretioase nu aveau informatii privind 
natura si caracteristicile acestora. 

Patru magazine practicau promotii : „ reducere 50%”, „ verighete: reduceri 
si diamante” , „oferta aur”, „ Aquarium verighete – reduceri si diamante cadou”, 
nefiind respectate toate prevederile legale privind aceste promotii ( nu erau 
afisate preturile vechi si noi, nu existau regulamente privind modul de acordare a 
pieselor cadou, nu existau informatii privind ofertele existente si perioada de 
desfasurare). 
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Trei case de amanet aveau afise publicitare prin care informau 
consumatorii ca practica cel mai mic comision , neputand prezenta niciun 
document care sa sustina aceste afirmatii. 
 

4. Alte abateri 
 
Patru operatori economici nu aveau verificare metrologica la cantarele din dotare. 
 
Doua case de amanet aveau reactivii expirati. 
 
Doi operatori economici aveau la comercializare lingouri de aur desi acestea se 
pot comercializa doar prin intermediul băncilor autorizate de Banca Naţională a 
României sau, după caz, printr-o bancă autorizată pentru astfel de operaţiuni 
dintr-un stat membru al Uniunii Europene. 
 
S-au gasit la comercializare ceasuri din aur pentru care nu se asigura garantie de 
conformitate. 
 
 

       In actiunile de control au fost verificaţi  45 operatori economici, aplicându-se 84  

sancţiuni, din care 49 avertismente si 35 amenzi contravenţionale  in valoare  de 243  

000 lei.   

S-a dispus masura confiscarii a  147.76 g bijuterii aur si argint nemarcate si 

2823.9 g bijuterii argint aflate la comercializare fara autorizatie, in vederea depunerii la 

Trezoreria statului. 

De asemenea au fost predate pentru analizarea falsificarii 62.35 g bijuterii aur la 

IPJ Galati  - SICE.  

 Comisar Sef Adjunct 

                                                                              Tudor Carmen Mihaela 
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