Condiții privind desfășurarea comerțului cu
metale și/sau pietre prețioase

Operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase, se pot efectua de către persoanele fizice sau
juridice numai în baza autorizaţiei eliberate de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor, în conformitate cu prevederile cuprinse în O.U.G. nr.190/2000 și a Normelor de
aplicare a acesteia aprobate prin H.G. nr.1344/2003, cu modificările și completărilor ulterioare.
Conform Ordinului nr.99/2015, pentru eliberarea autorizației se achită o taxă de 621 lei, pentru
fiecare dintre operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase prevăzute la art. 2 pct. 2 din O.U.G.
nr.190/2000, iar pentru viza anuală a acesteia se aplică un procent de 25% din valoarea taxei de
autorizare.
Autorizația se eliberează pentru sediul social, iar operatiunile cu metale pretioase, aliaje ale
acestora si pietre pretioase vor fi inregistrate la data producerii lor in registre speciale, snuruite, sigilate
si inregistrate la organul fiscal in raza caruia isi are adresa/sediul social declarat persoana fizica sau
juridica autorizata. Fiecare punct de lucru al persoanei fizice sau sediu secundar al persoanei juridice
autorizate va avea cate unul din aceste registre, care va fi utilizat exclusiv pentru acea adresa, respectiv
sediu.
Prin operațiuni cu metale prețioase se înțelege: fabricarea, prelucrarea, vânzarea, cumpărarea,
tranzacționarea, marcarea, prestarea de servicii ce au ca obiect metalele prețioase, etc. Conform
prevederilor OUG 190/2000, prin metale prețioase se înțelege aurul, argintul și metalele platinice
(platina, ruteniul, rhodiul, paladiul, osmiul şi iridiul). Prin pietre preţioase se înțelege - diamantele,
rubinele, safirele, smaraldele, perlele naturale şi de cultură, precum şi pietre naturale de calitate gemă.
Operațiunile cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase vor fi înregistrate la data
producerii lor în registre speciale, șnuruite, sigilate și înregistrate la organul fiscal in raza caruia isi are
adresa/sediul social declarat persoana fizica sau juridica autorizata. Fiecare punct de lucru al persoanei
fizice sau sediu secundar al persoanei juridice autorizate va avea cate unul din aceste registre, care va
fi utilizat exclusiv pentru acea adresă, respectiv sediu, modelul de registru fiind aprobat prin Ordinul
nr.1809/2004.
Obiectele şi bijuteriile confecţionate din metale preţioase şi aliaje ale acestora, cu sau fără pietre
preţioase, pot fi comercializate pe teritoriul României numai dacă sunt marcate cu marca de garanţie
proprie a importatorului, producătorului intern sau, după caz, a vânzătorului cu amănuntul, înregistrată
la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, alături de marca de titlu, sau cu marca de
certificare a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
Prin marcare se înțelege operaţiunea de atestare a conţinutului de metal preţios fin, prin aplicarea
mărcii de titlu, a mărcii de garanţie proprie a producătorului intern, a importatorului şi/sau a
vânzătorului cu amănuntul ori, după caz, a mărcii de certificare.
Prin marca de garanție proprie se înțelege operatiunea de aplicare a semnului conventional
individual, inregistrat la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, pe bijuterii si
obiectele din metale pretioase sau aliajele acestora, de catre producatorul intern, importator sau, dupa
caz, vanzator. Realizarea acestei operațiuni se poate face numai în baza autorizației de funcționarea
pentru realizarea operațiunilor de marcare a metalelor prețioase, eliberate de ANPC în baza OUG
190/2000, a normelor de aplicare aprobate prin H.G. nr.1344/2003, a Ordinului nr. 104/2015, a
Ordinului nr. 102/2004 și a Ordinului nr.214/2011, Ordinului nr.221/2016.

Marcarea de certificare consta in aplicarea unui semn conventional pe bijuterii si pe obiectele din
metale pretioase sau aliaje ale acestora, de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia
Consumatorilor, în cazul in care producatorul intern, importatorul si/sau vanzatorul nu sunt autorizati
sau nu doresc sa-si aplice marca de garantie proprie, la cererea acestora. Modelelor mărcilor de
certificare ce urmează să fie aplicate pe obiecte şi pe bijuterii din metale preţioase de către ANPC sunt
reglementate prin Ordinul nr. 264/2008.
Marcarea de titlu constă în aplicarea semnului conventional, diferit in functie de titlul metalului
pretios, pe bijuteriile si obiectele din metale pretioase si aliajele acestora. Marca de titlu nu se
înregistrează la ANPC, se exprimă prin cifre arabe şi reprezintă proporţia de metal preţios fin,
conţinută de un obiect, exprimată în miimi. Titlurile legale in Romania, exprimate in miimi, care se
identifica prin marca titlului aplicata bijuteriilor si obiectelor din metale pretioase si aliajele acestora,
sunt urmatoarele:
a) pentru aur: 375; 500; 585; 750; 833; 900; 916 si aur fin 999;
b) pentru argint: 750; 800; 875; 916; 925 si argint fin 999;
c) pentru platina: 950;
d) pentru paladiu: 950.
Tolerantele admise intre titlul marcat si cel real sunt de plus sau minus 4 miimi. Obiectele care au
titlul minim sub cele menționate mai sus, nu fac obiectul prevederilor cuprinse în OUG 190/2000.
Conform art.31 din Ordinul nr.102/ 2004, sunt exceptate de la marcare:
a. obiectele şi bijuteriile confecţionate din metale preţioase şi aliaje ale
acestora, care
din cauza construcţiei se pot deforma, fisura sau deteriora
în orice alt mod ca urmare a aplicării mărcii;
b. plăcuţele, fragmentele şi lucrările din aur dentar şi din alte aliaje dentare ale
metalelor preţioase;
c. fragmentele de obiecte şi bijuterii din metale preţioase;
d. monedele, medaliile şi plachetele din metale preţioase şi aliaje ale
acestora;
e. lingourile din metale preţioase şi aliaje ale acestora;
f. metalele preţioase şi aliajele acestora sub formă de materii prime
g. obiectele confecţionate din metale preţioase sau aliaje ale acestora, utilizate
în scop industrial sau de cercetare ori pentru analize de laborator;
h. obiectele şi bijuteriile confecţionate din metale preţioase şi aliaje ale
acestora, destinate exportului;
i. obiectele care au părţi confecţionate din metale preţioase şi aliaje ale
acestora, care din cauza construcţiei nu pot fi analizate la piatra de analiză;
j. obiectele şi bijuteriile confecţionate din metale comune sau din alte
materiale acoperite total ori parţial cu metale preţioase sau aliaje ale
acestora.

Magazinele în care se comercializează metale/pietre prețioase, casele de amanet în care se
realizează acet tip de comerț, sunt obligate conform prevederilor Legii nr.333/2003, privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor precum și a Normelor de
aplicare, aprobate prin H.G.nr.301/2012, să întocmească analiza de risc la securitatea fizică cu
experți atestați în acest domeniu. Conform acelorași acte normative, proiectul sistemului de
alarmare împotriva efracției, realizat de societăți licențiate în acest domeniu, se depune de
către beneficiar spre avizare la inspectoratul Judeţean de Poliţie. Întrucât sistemul de
alarmare, impune, conform art. 12, alin. (2) din Anexa 1 cuprinsă în H.G. nr.301/2012 și

montarea unui subsistem de televiziune cu circuit închis, beneficiarul va fi obligat, să notifice
acest fapt către Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal - pe scurt ANSPDCP, conform prevederilor Legii nr. 677/2001, privind prelucrarea
datelor cu caracter personal si a Deciziei nr. 52/2012, modificată prin Decizia 52/2015, a
ANSPDCP. Existenţa sistemului de supraveghere video va fi semnalată prin intermediul unei
pictograme care să conţină o imagine reprezentativă cu vizibilitate suficientă şi poziţionată la
o distanţă rezonabilă de locurile unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere video.
Alături de obligațiile specifice obiectului de activitate menționat mai sus, în vederea
desfășurării în condiții de legalitate a activității, comerciantul are obligația îndeplinirii și altor
condiții prevăzute de legislația în vigoare, printre care se regăsește și obligația solicitării
eliberării acordului de funcționare, pentru punctul de lucru, din partea Primăriei Municipiului
Mediaș.

