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Protecţia Drepturilor Consumatorilor
U.05.O.031 (secţia zi); U.07.O.039 (secţia frecvenţă redusă)
Socio-umanistică, obligatorie
Anul III, semestrul V (secţia zi); anul IV, semestrul VII (secţia frecvenţă
redusă)
Română
2
30/60 (secţia zi); 10/60 (secţia frecvenţă redusă);
Examen
Ms., lector univ. Feodor Bria

Conţinutul cursului:
Dispoziţii generale cu privire la consumatori şi protecţia drepturilor consumatorilor
Reglementarea juridică a clauzelor abuzive
Drepturile fundamentale ale consumatorilor
Subiecţii protecţiei drepturilor consumatorilor
Reglementarea juridică a practicilor comerciale incorecte
Reglementarea juridică a preţurilor şi publicităţii în domeniul protecţiei consumatorilor
Accesul consumatorului la justiţie
Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei privind protecţia drepturilor consumatorilor
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: să
definească noţiunea de consumator, precum şi să cunoască drepturile şi obligaţiile de bază ale consumatorilor;
să utilizeze normele protecţiei drepturilor consumatorilor care fac parte din legislaţia internă a Republicii
Moldova; să cunoască formele răspunderii juridice pentru nerespectarea legislaţiei protecţiei drepturilor
consumatorilor; să analizeze nivelul de dezvoltare a legislaţiei Republicii Moldova în domeniul protecţiei
drepturilor consumatorilor; să compare legislaţia diferitor state în domeniul politicilor şi sistemelor de
protecţie a consumatorilor; să recomande schimbarea şi/sau modificarea legislaţiei Republicii Moldova în
domenii în care această schimbare şi/sau modificare este necesară; să proiecteze un model pretenţie/reclamaţie
în baza cunoştinţelor achiziţionate, legislaţiei Republicii Moldova, convenţiilor internaţionale la care
Republica Moldova este parte; să propună căi de soluţionare a unui litigiu în domeniul protecţiei drepturilor
consumatorilor în baza cunoştinţelor achiziţionate, legislaţiei Republicii Moldova, convenţiilor internaţionale
la care Republica Moldova este parte.
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