
Conţinutul cursului: 
Produse cosmetice. Definiții generale. Piața produselor cosmetice. Aspecte privind legislația și 
contrafacerea produselor cosmetice. Principii generale privind plasarea pe piață a tipurilor noi de 
produse cosmetice. Ambalarea produselor cosmetice. Etichetarea produselor cosmetice. Siguranța 
și responsabilitatea produselor cosmetice. Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice. 

Atribuțiile generale ale Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice. Protecția dreptului 
consumatorului în Republice Moldova. Patenta de întreprinzător. Modul de eliberare și prelungire 
a patentei. Impozitarea titularului patentei. Licențierea unor genuri de activitate. Camera de 
licențiere. Atribuțiile Camerei de licențiere. Genurile de activitate supuse licențierii 
 

Finalităţi de studiu: 
Cunoştinţe  
1.1.1 Să înţeleagă noţiunile de produs cosmetic, ingredient cosmetic, produs cosmetic finit, 

colorant cosmetic, inofensivitatea produselor cosmetice 

Abilităţi 
2.3.1. Să aplice organizatorice, medico – sociale şi ştiinţifico – tehnice, care asigură supravegherea 
bunăstării sanitaro – epidemiologice a populaţiei şi calităţii mediului de viaţă 
Competenţe 
3.3.1. Să cunoască procedura de obţinerea a patentei de întreprinzător, să cunoască obligaţiunile 
titularului de patentă 

 

Bibliografie: 
1. Legea privind produsele cosmetice – proiect;  

2. Legea cu privire la patenta de întreprinzător Nr.93 din 15.07.1998; 

3. Legea cu privire la asigurarea sanitaro – epidemiologică a pupulaţiei Nr.1513-XII din 16.06.1993 

4. Ordin privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele de infrumusetare corporala nr. 1136/2007 

5.  Ordin nr. 291/2007 privind aprobarea Procedurii de notificare a produselor cosmetice de uz uman care sunt 

puse pe piata pe teritoriul Romaniei 

6. Legea privind produsele cosmetice, legea nr. 178/2000, republicata 2005 

7. Hotarare nr. 562/2008 privind unele masuri pentru pastrarea confidentialitatii unor ingrediente din compozitia 

produselor cosmetice 
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