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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Sef lucr. dr. Radu-Adrian MORARU 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

 Disciplina are ca obiectiv familiarizarea cursantilor cu fundamentele teoretice și practice în 

ceea ce priveşte importanţa, conţinutul şi utilizarea practicilor din domeniul managementului 

protecției consumatorului și a principiilor asigurării securității și a calității produselor și 

serviciilor; insușirea informaţiilor referitoare la importanţa şi aplicarea principiilor protecției 

consumatorilor; cunoașterea instrumentelor și a metodelor de control operativ în protecția 

consumatorilor. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Managementul protectiei consumatorilor: concepte, evolutie, obiective si principii 

Problematica protectiei consumatorilor pe plan international. Necesitatea protectiei 

consumatorilor 

Institutii, organisme si organizatii implicate în asigurarea protecției consumatorilor 

Cadrul legislativ si drepturile consumatorilor în UE. Responsabilitatile comerciantilor 

Politica concurentei – instrument principal de protectie a consumatorilor în UE 

Managementul sigurantei în consum. Prezentarea  generala  a sistemului HACCP 

Functiile managementului in protectia consumatorului 

Organizarea activitatilor de protectie a consumatorului 

Factorul uman în managementul protecţiei consumatorului 

Informarea, educatia si reprezentarea consumatorilor 

 

Lucrări practice 

Notiuni fundamentale referitoare la calitatea produselor si serviciilor. Certificarea conformitatii 

calitatii produselor si serviciilor 

Instrumente folosite pentru protectia consumatorului 

Obiectivele programelor de protectie a consumatorilor 

Metode de control operativ in protectia consumatorilor 

Rolul managerilor in protectia consumatorilor 

Organizarea, functiile si activitatile desfasurate de ANPC si CRPC 

Combaterea practicilor comerciale incorecte si inselatoare 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare scrisă 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, test 

de verificare  
40% 
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