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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Şef lucrări dr. Corneliu GAȘPAR 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 În cadrul cursului se urmărește însușirea de către studenți a unor noțiuni generale de 

legislație privind protecția consumatorului, cunoașterea unor norme internaționale și europene și 

a cadrului conceptual legislativ intern privind protecția consumatorilor, dar și unele măsuri 

specifice ce  pot aduce îmbunătățiri privind autoprotecția acestora, în special privind siguranța 

alimentară. 

 La activitatea de seminar se urmărește asigurarea informării studenților privind ideea de 

calitate a produselor alimentare, cunoașterea unor tehnici generale privind stabilirea calității 

produselor, proprietăților apelor minerale și a gradului de contaminare microbiologică a 

alimentelor; cunoașterea noțiunilor de bază privind etichetarea produselor, precum și referiri la 

activitatea de control a organismelor implicate în protecția consumatorilor.  

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Protecția consumatorilor. Istoric. Definiții. Precizări terminologice. 

Consumatorul. Definiții. Tipuri. 

Baze conceptuale privind necesitatea de a asigura protecția consumatorilor. 

Protecția consumatorilor la nivel internațional. Principii de bază privind protecția consumatorilor. 

Organizații mondiale implicate. 

Protecția consumatorilor la nivelul Uniunii Europene. Succinte referiri la cadrul legislativ al 

Uniunii Europene. 

Protecția consumatorilor la nivel național. Cadrul instituțional al protecției consumatorilor în 

România. Organisme implicate în asigurarea securității alimentare. 

Concurența și protecția consumatorilor. Asociații privind protecția consumatorilor în România. 

 

Lucrări practice 

Posibilități de apreciere schematică calitativă și cantitativă a unor indicatori microbiologici ai 

alimentelor cu efecte directe și indirecte asupra consumatorilor.  

Apa potabilă. Proprietăți. Factor major de asigurare a calității vieții și implicit al protecției 

consumatorilor.Tipuri de ape minerale. 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) și calitatea produselor alimentare. Cadru 

general. Precizări terminologice. Implicații asupra consumatorilor. 

Trasabilitatea produselor alimentare. Cadru general. Precizări terminologice.  

Posibilități de etichetare a produselor și impactul lor informativ asupra consumatorilor. 

Posibilități de etichetare a produselor alimentare și implicații asupra consumatorilor. 

Activitatea de control a organismelor implicate în protecția consumatorilor. 
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*** Legea nr. 178/1998 privind protecția consumatorilor 

***Ordonanța nr. 58/2000 privind protecția consumatorilor 

***Ordonanța de urgență nr. 146/2001 privind protecția consumatorilor 

*** Legea nr. 37/2002 privind protecția consumatorilor 
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Protecția Consumatorilor 

 

Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare scrisă 65% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

prezență curs/ activități de participație 
35% 
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