
Aspecte privind protecția  consumatorilor   
în activitățile comerciale  

                                                          I  Panfil, conf.univ,  ASEM 

• ASEM  - Spec MerC... 
• Standardizare, metrologie și evaluarea conformității 
• AVIZ 

• Stimați  Studenți !  Vă  informez  că catedra  ,,Merceologie, comerț și AP,, marcheiază  
Săptămîna  Consumatorului,  consacrată  Zilei  Internaționale  a drepturilor  
consumatorilor  cu genericul  ”Să învățăm să înțelegem eticheta!”. 

•      Prin această  activitate , catedra  își dorește să promoveze un stil de viață sănătos și să 
tragă un semnal de alarmă în privința  unor modalități de  marcare  și etichetare  
înșelătoare  sau cu lizibilitate  și claritate  redusă. 

•  Sedința  cercului  științific studențesc  se va desfășura  miercuri  ( vezi avizul afișat  la 
panoul catedrei) , în cadrul căreia vor fi  prezentate și aprobate prezentările  

•  pentru conferința din aprilie 2017. 

 
 



Consumatorul este ,,rege al pieței,, sau ,,sclav,, al ei ?   ! ! !  

 & Consumatorii - cumpărători 
 Consumatorii și activitatea comercială 
 Fenomene negative  ale  comerțului : vînzări 

condiționate, cozile la orice - deficit, slaba calitate, etc. 
cumpărător  & consumator 

 Astăzi- există reglementări în favoarea  
consumatorilor- LP 105; LP 231; HG 931;… UE, 
OMS etc. 

 Aplicarea  -=practici comerciale abuzive 
 Sporirea exigenței consumatorilor: să fie protejați de 

posibile riscuri, fraude informaționale = produse sigure  
LP 422-privind securitatea generala a produselor..  

 



Contribuția  comerțului 
•  comerțul – calitatea  vieței = PIB 
• diversitatea sortimentală… 
• Particularități distincte:com. am = ridicata 
• Axiomele:  calitate,  încredere, competențe,  profit.              ! 

Atenție: să acordăm prioritate valorilor umane,sănătății 
, ca cea mai…, dar nu libertăților nelimitate ale 
mediului de afaceri în goana lor după profit.  

• Recepția cantitativă=calitativă !!! 
• Actorii pieții …interese- echilibru ofertant-consumator 
• Reglementarea activității:  autorizația   de funcț., 

sanitară,,, personal calificat în domeniul  
• UE. OMC , OMS.  , LP 422   LP 105 LP 231 



Acordul de asociere la UE 

• : Aderarea RM  la UE impune anumite rigori şi 
activității com-le  deoarece integrarea 
presupune o serie de provocări şi de 
oportunităţi cărora trebuie să le facă faţă. 
impunând comercianţilor cunoaşterea şi 
aplicarea legislaţiei şi procedurilor referitoare 
la aspectele esenţiale, practicilor comerciale      
care le  ghidează comerțul UE –OMC și alte 
structuri UE 
 



Etichetare, marcare inșelatoare  a produselor 

  
 

• Riscurile alimentare existente în etapa de producţie primară trebuie identificate 
 şi controlate; HACCP, Codex alim. 

 
Sunt informatiile complete, corecte si precise privind produsele  oferite consumatorilor ? 
•  Comercializarea produselor cu elementele de identificare incompleta: 

Exemplu- vezi … 
• Prezentarea altor valori ale caracteristicilor produselor  decat cele reale: 
produse prezentate ca fiind miraculoase ;Exemplu: a) sampon contra caderii parului-; 
Sarea de mare cu proprietăți miraculoase 
b)    --uleiul alimentar  -- spune nu are coresterol, dar  nici nu are de unde ! , deoarece…. 
•  consumatorii  trebuie   informat complet, corect si precis asupra caracteristicilor 

esentiale ale produselor 
• Factorii favorizanți 
•  fraude informaționale: intenționate, 
•  nu sunt … presiuni,  evaziuni fiscale ! 
• Codificari - EAN 



Siguranța alimentului 

• Orice comerciant trebuie să se convingă, în baza 
informaţiilor obţinute de la producător sau importator şi a 
pregătirii profesionale, că produsele oferite spre 
comercializare sînt sigure şi să informeze consumatorii 
asupra factorilor de risc în utilizarea sau consumul 
acestora.  

- asigurării securitătii , evitării fraudelor, aparării drepturilor, 
protecției vieții, sănătății și averii consumatorilor; 
- protejării pieței interne contra produselor de  
calitate inferioară si contrafăcute; 
Factorii favorizanți a fraudelor…- 3 părți  

 

 



Alte condiții 

de care trebuie să țină cont agenții economici sunt:  
1- să nu importe, plaseze pe piaţă şi comercializeze 
produse cu termenul de valabilitate expirat; 
2- să nu modifice termenului de valabilitate indicat pe 
produs, pe etichetă, pe ambalaj sau în documentaţia de 
însoţire;   
3- să indice în documentaţia de însoţire a produsului, pe 
etichetă, sau prin alte modalităţi, regulile de utilizare, 
depozitare şi transport în siguranţă a produsului,  iar 
vînzătorul,  trebuie să le aducă la cunoştinţa 
consumatorului prin marcare, etichetare…clară… 



Secretul producătorului 

• Stabilirea prețului 

• Valoarea: 

                      nutrițională  

                        biologică 

Defecte conseve -  bombsjul -3 tipuri 

Prelucrarea termică- formula sterilizării 

Conținut săruri metale grele – 200mg/kg--stanui--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------"Atunci cand mancam, trebuie sa ne gandim 
ca, pe de o parte ne hranim, ne aducem nutrienti, insa la fel e importanta este si siguranta 
alimentara 

• Ce contine o branza de calitate? Doar doua ingrediente: lapte si cheag - este raspunsul unanim 
al medicilor. Din pacate, retetele de branzeturi au fost modificate, in ultima vreme, 
substantial. 

• Cheagul este o enzima produsa in mod natural de intestinele ierbivorelor. Doua linguri de 
cheag coaguleaza 10 litri de lapte. Asa apar branzeturile. Dupa coagulare, se adauga sare 
pentru gust, dar si pentru conservare. Evident, exista si varianta de sinteza a cheagului. 

 



Implicarea statului în procesul 
 de protectie a consumatorilor 

 Conform legislatiei nationale a RM, protectia de catre stat a 
drepturilor consumatorilor se realizeaza prin: 
     elaborarea unei legislatii corespunzatoare, HG  și în 

organizarea unor institutii specializate (APC) însarcinate sa 
aplice legile respective…. 

    elaborarea si promovarea la nivel de stat a politicii in 
domeniul protectiei drepturilor consumatorilor; 

  elaborarea si aprobarea legilor si altor acte normative in 
domeniu; 

  organizarea si exercitarea controlului si supravegherii de stat 
asupra respectarii legislatiei in domeniu; 

    respectarea cerintelor prescrise sau declarate referitoare la 
produse, servicii. 
 



. Cadrul legal si institutional national RM privind protectia consumatorilor  

• 1.Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126-131, art. 507) 

• - stabileşte bazele juridice pentru protejarea de către stat a persoanelor în calitatea 
lor de consumatori. 

• 2. Legea nr. 256-XV din 09 decembrie 2011 privind clauzele abuzive în contractele 
încheiate cu consumatorii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 24.02.2012, 
nr. 38-41/115.) 

• - stabileşte bazele juridice pentru protejarea de către stat a intereselor economice ale 
consumatorilor împotriva clauzelor cu caracter abuziv în contractele de consum 

• 3.Legea nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 83-87, art. 431) 

• - stabileşte cadrul juridic privind producerea, prelucrarea şi distribuirea produselor 
alimentare, precum şi reglementează condiţiile de bază privind circuitul acestor 
produse, inclusiv asigurarea inofensivităţii lor, în scopul ocrotirii sănătăţii omului, 
protecţiei intereselor consumatorilor. 
 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340558
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340558
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340558
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340558
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340558
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340558
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340558
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340558
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340558
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340558
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340558
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340558
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340558
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340558
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313238
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313238
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313238
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313238
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313238
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313238
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313238
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313238
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313238
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313238
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313238
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313238
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313238
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313238
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313238


LP   HG 

• 4. Legea privind activitatea de reglementare tehnică nr. 420-XVI din 22.12.2006 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldovanr. 36-38/141 din 16.03.2007):- stabileşte cerinţele generale faţă 

de conţinutul şi modul de elaborare, publicare şi aplicare a reglementărilor tehnice pentru a 

asigura transparenţa procesului de reglementare şi circulaţia liberă a produselor şi serviciilor, 

stabileşte drepturile şi obligaţiile autorităţilor de reglementare, precum şi cerinţele faţă de 

supravegherea pieţei în scopul protecţiei pieţei interne de produsele periculoase, falsificate şi 

neconforme cerinţelor prescrise şi/sau declarate. 

• 5.Legea nr. 422-XVI din 22.12.2006 privind securitatea generală a produselor, (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36-38, :- stabileşte cadrul legal general pentru 

asigurarea securităţii produselor plasate pe piaţa Republicii Moldova. 

• 6 Hotărârea Guvernului nr. 1465 din 08.12.2003 cu privire la aprobarea Regulilor de înlocuire 

a produselor nealimentare şi a termenelor de garanţie (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2003, nr. 248-253,  

• 7.Hotărârea Guvernului nr. 996 din 20.08.2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea 

produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 189-190, art. 1046). 
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Sisteme de management al siguranței alimentului aplicate  în RM 

• SM ISO/TS 22003:2014 (E) Sisteme de management al siguranței 
alimentelor. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și 
certificare ale sistemelor de management al siguranței alimentelor; 

•  SM SR ISO/TS 22004:2011 Sisteme de management al siguranței 
alimentului. Recomandări de aplicare pentru ISO 22000:2005; 

• SM SR EN ISO 22005:2011 Trasabilitatea în lanțul alimentar. 
Principii generale și cerințe fundamentale pentru proiectarea și 
implementarea sistemului; 

•   
• SM SR EN 12014-3:2014 Produse alimentare. Determinarea 

conținutului de nitrați și/sau nitriți al produselor din carne. Partea 
3: Determinarea spectrometrică a conținutului de nitrați și nitriți 
după reducerea enzimatică a nitraților la nitriți etc 



Direcții ale protecției consumatorului 

• calitatea recepției mărfurilor în comerț 
• asigurarea calității.. în  producere; 
• asigurarea unui sistem de prețuri în concordanță 

cu cerințele pieței și cu calitatea produselor; 
• organizarea unui sistem de informare obiectiv, util 

pentru consumatori; 
• ANPC-apărarea consumatorilor împotriva 

practicilor comerciale agresive și a publicității 
mincinoase 
 



Acțiuni  propuse pentru apărarea  
drepturilor consumatorilor 

• 1. educarea consumatorilor, tineri sau adulti, pentru ca acestia sa actioneze rational 
in contextul pietei libere, includerea unor teme privind protectia consumatorilor in 
programele scolare si organizarea de cursuri pentru formarea educatorilor, precum 
si actiunile prin mass-media . 

• 2.Informarea în masă a cetățenilor despre drepturile lor prin organizarea diferitor 
flash-moburi, campanii informaționale, publicitate etc. 

• Obligarea agenților economici de a avea o carte de reclamații care să se afle la 
îndemîna consumatorilor. 

• 3. Înlăturarea piețelor neautorizate. 
• 4. Sporirea controalelor de stat inopinante. 
• 5. Constituirea unei baze de date online cu produsele care sînt propuse spre 

comercializare și care ar permite consumatorilor să afle toate informațiile despre 
produsul respectiv. 

• 6. Creșterea amenzilor pentru încălcarea legislației în vigoare cu privire la protecția 
consumatorului și regulile de comerț. 

• 7. Motivarea prin diverse metode a populatiei de a aduce la cunoștință autorităților 
despre încălcările depistate. 

• 8. Reglementarea mai riguroasă a prețurilor. 
 
 



Dreptul de informare al consumatorilor 





Dreptul de informare al consumatorilor 



Metrologie 
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