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Germania în vederea expertizării, cu solicitarea de 
înlocuire a produsului sau de restituire a contravalorii 
acestuia. Pentru că Maria a fost refuzată de către 
comerciant, aceasta a apelat la Centrul European al 
Consumatorilor Romania care, în colaborare cu ECC 
Germania, a reușit să recupereze contravaloarea 
produsului, motivat de faptul ca produsul livrat de 
către comerciant nu a fost conform.

Ionnides, cetățean cu reședința în Cipru, a călătorit 
cu o companie aeriană românească. Întrucât zborul 
său a fost întârziat cu mai mult de 3 ore, pasagerul 
a transmis către compania aeriană reclamată 
solicitarea de a i se acorda compensație, conform 
Regulamentului nr.261/2004, însă demersul său nu 
a avut succes. Ioannides s-a adresat ECC Cipru care, 
conform procedurii, a transmis cazul spre competenta 
soluționare către ECC Romania, sediul companiei 
aeriene fiind pe teritoriul României. După contactarea 
companiei de către ECC Romania, Ioannides a 
primit compensație în cuantum de 250 Euro, fiindu-i 
totodată decontate costurile suplimentare efectuate 
pentru asigurarea mesei/băuturilor răcoritoare, 
proporțional cu perioada așteptării în aeroport.

• analizează reclamația consumatorului transmisă 
către ECC Romania prin intermediul sistemului 
comun de reclamații de către Centrul European 
al Consumatorilor din țara de reședință a 
consumatorului și se asigură că reclamația este 
însoțită de toate documentele doveditoare

• contactează comerciantul pentru soluționarea 
reclamației consumatorului

• informează Centrul European al Consumatorilor 
din țara de reședință a consumatorului despre 
rezultatul obținut ca urmare a contactării 
comerciantului reclamat 

• propune închiderea cazului, dacă acesta a 
fost soluționat pe cale amiabilă în relația cu 
comerciantul reclamat

• transmite cazul, dacă se impune, către o altă 
instituție din România abilitată să ia măsuri 
împotriva comerciantului reclamat

Care sunt soluțiile pe care le pot obține 
Centrele Europene ale Consumatorilor în 
cadrul procedurii de soluționare a litigiilor?
• soluționarea cazului prin ajungerea la o înțelegere 

cu comerciantul
• nesoluționarea cazului ca urmare a lipsei unui 

răspuns din partea comerciantului sau a refuzului 
său de a accepta soluționarea pe cale amiabilă

• nesoluționarea cazului ca urmare a lipsei bazei 
legale a cererii consumatorului

• transmiterea cazului către un organism de 
soluționare alternativă a litigiilor (SAL), dacă 
acesta există în statul Centrului European al 
Consumatorilor din țara în care comerciantul își 
are sediul

• transmiterea cazului, dacă se impune, către o 
altă instituție abilitată a lua măsuri, acolo unde 
există

Cazuri de succes
Maria a achiziționat online de la un comerciant 

din Germania un espresor care s-a dovedit a fi 
defect. Produsul a fost trimis de consumator în 
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Toate serviciile oferite de Centrele Europene 
ale Consumatorilor sunt gratuite.

Ce nu pot face Centrele Europene ale 
Consumatorilor?
• nu pot efectua control asupra activității 

comercianților reclamați și nu pot impune  acestora 
sancțiuni

• nu pot obliga comercianții să accepte soluționarea 
litigiului pe cale amiabilă

• nu pot reprezenta în mod legal consumatorii (de 
exemplu, în instanță)

• nu pot prelua plângerea dacă sediul comerciantului 
se află în statul de rezidență al consumatorului

• nu pot interveni dacă sediul comerciantului se află 
în afara UE (de exemplu în China, Canada sau 
SUA)

Ce condiții prealabile trebuie să îndeplinească 
reclamația pentru a putea fi intrumentată de 
Centrele Europene ale Consumatorilor?

O condiție esențială pentru preluarea reclamației este ca 
aceasta să fie însoțită de toate documentele doveditoare care 
susțin afirmațiile consumatorului, inclusiv dovada contactării 
comerciantului reclamat înainte de a transmite reclamația către 
Centrul European al Consumatorilor din țara sa de reședință. 
Dacă acest contact prealabil cu comerciantul reclamat nu 
există, cazul va fi acceptat spre soluționare numai după ce 
consumatorul probează că a transmis o sesizare comerciantului 
și nu a primit un răspuns sau răspunul primit nu este unul 
satisfăcător. 

O altă condiție pentru preluarea litigiului este ca 
acesta să nu fie sau să fi fost soluționat anterior de 
o altă entitate de soluționare a litigiilor sau de către 
instanța de judecată. 

Cum acționează Centrul European al 
Consumatorilor Romania (ECC Romania) pentru 
soluționarea unui litigiu transfrontalier? 

1. Consumator cu reședința în România versus 
comerciant cu sediul într-un stat membru al 

UE, altul decât România
• se asigură că reclamația este însoțită de toate 

documentele doveditoare: contract, comandă, 
rezervare, factură, bilete, dovada plății (extras 
bancar), reclamația transmisă către comerciantul 
reclamat și corespondența purtată cu acesta, 
etc.; în cazul în care reclamația nu este însoțită 
de documentele doveditoare solicitate de ECC 
Romania, consumatorul va primi o înștiințare 
în acest sens, cu mențiunea că dacă în termen 
de 30 de zile calendaristice de la solicitare nu 
transmite informațiile/documentele solicitate, 
cazul va fi clasat, urmând a fi redeschis numai 
atunci când dosarul cazului va fi complet

• preia cazul, îl analizează și, dacă toate condițiile 
sunt îndeplinite, îl transmite prin intermediul 
sistemului de reclamații comun la nivelul tuturor 
centrelor europene către Centrul European al 
Consumatorilor din țara în care își are sediul 
comerciantul reclamat

• informează consumatorul despre procedura 
de soluționare a reclamației și termenul de 
soluționare recomandat de Comisia Europeana 
(10 săptămâni de la data la care se acceptă cazul 
de către Centrul European al Consumatorilor din 
țara comerciantului, cu posibilitate de prelungire, 
dacă se apreciază că se poate obține o soluție 
după împlinirea acestui termen)

• menține legătura cu Centrul European al 
Consumatorilor partener și cu consumatorul, 
acesta fiind informat periodic despre stadiul 
reclamației (ori de câte ori apar informații noi 
sau cel puțin o dată pe lună)

• informează consumatorul asupra posibilelor 
mijloace aflate la dispoziția sa pentru soluționarea 
litigiului, dacă acesta a fost respins de la 
soluționare sau dacă nu a putut fi soluționat pe 
cale amiabilă

2. Consumator cu reședința într-un stat 
membru al UE, altul decât România versus 
comerciant cu sediul în România

Centrul European al Consumatorilor Romania 
(ECC Romania) face parte din Rețeaua Centrelor  
Europene ale Consumatorilor (ECC-Net) a cărei 
misiune este aceea de a contribui la o mai bună 
cunoaștere de către consumatori a drepturilor lor în 
calitate de cetățeni europeni.

ECC Romania este organizat și funcționează ca 
Direcție în cadrul Autorității Naționale pentru 
Protecția Consumatorilor și este cofinanțat de 
Comisia Europeană și Guvernul României.

Rețeaua Centrelor Europene ale 
Consumatorilor (ECC-Net) cuprinde 30 de Centre 
din toate Statele Membre ale Uniunii Europene, 
Norvegia și Islanda, care lucrează împreună pentru a 
soluționa pe cale amiabilă solicitările transfrontaliere 
ale consumatorilor. Fiecare Centru este co-finanțat 
de Comisia Europeană și de  guvernele naționale.

Ce poate face ECC Romania?
• Informare: vă poate oferi sfaturi cu privire la 

drepturile consumatorilor sau informații practice 
atunci când vă deplasați prin UE – de la închirierea 
unei mașini, rezervarea unui pachet de vacanță 
sau a unui zbor, la comanda unor produse online.

• Sprijin în soluționarea unei solicitări: atunci 
când aveți o reclamație împotriva unui comerciant 
dintr-un alt stat membru, ECC Romania poate 
coopera cu alte Centre din ECC-Net pentru a găsi 
o soluție amiabilă la problemele întâmpinate.

• Consultanță: dacă o soluționare pe cale amiabilă 
nu este posibilă, ECC Romania vă poate oferi 
sfaturi cu privire la calea de urmat – mijloace 
alternative de soluționare a litigiilor (SAL-SOL), 
Procedura Europeană privind Cererile cu Valoare 
Redusă (sub 5.000 de euro), Procedura Europeană 
privind Somația de Plată sau un alt organism.
Plângerile consumatorilor împotriva unor companii 

din UE pot fi preluate numai dacă aceștia sunt 
rezidenți sau cetățeni ai unui stat membru al UE (plus 
Norvegia și Islanda) și dacă legislația comunitară 
este aplicabilă.


