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PROIECT DIDACTIC  

 

 

Conținuturile învăţării: Consumatorul în economia de piață 

Subiectul lecţiei: Cadrul insituțional privind protecția consumatorului 

Tipul lecţiei: Mixtă/ predare-învățare 

 

Rezultate ale învățării vizate:  

 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

5.1.5. Descrierea structurii sistemului de 

protecție a consumatorului din România 

5.2.3. Enumerarea instituțiilor cu rol în 

protecția consumatorului în România și a 

atribuțiilor ANPC-ului. 

5.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de 

lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor. 

 



Obiectivele operaționale ale lecției: 

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili: 

O1: să  enumere  cel puțin o instituție guvernamentală și una nonguvernamentală, care se ocupă de protecția consumatorului 

în România; 

O2: să explice, cu propriile cuvinte, care este structura organizatorică a ANPC-ului; 

O3: să identifice, cu propriile cuvinte, cel puțin trei atribuții ale ANPC-ului. 

 

Locul de desfăşurare a lecţiei: sala de clasă, Școala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu, Bucureşti  

Bibliografie: Petre Tantica si colectivul, Comert, auxiliar curricular pt clasa a X a, Editura CDPress, Bucuresti, 2010 

METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: conversația, explicatia, expunerea, exemplificarea, portofoliu, lucru individual 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: tablă, marker, auxiliar-curricular, laptop, video-proiector 

FORME DE ORGANIZARE: individual, frontal 

TIPURI DE EVALUARE: evaluarea formativă 

 

 

 

 

 

 

 



Desfășurarea lecției 

 

Etapele 

lecției 

Timp 

alocat 

fiecăr

ei 

etape 

Ob. 

op. 

ACTIVITATEA 

PROFESORULUI 

ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

Metode, 

mijloace 

și 

procedee 

utilizate 

Modalități 

de 

evaluare 

1. Moment 

organizatoric: 

pregătirea clasei 

pentru lecţie 

2 min.  Profesorul salută, face prezenţa şi se 

asigură de  existenţa instrumentelor de 

lucru pentru fiecare elev în parte. 

Elevii răspund când sunt apelaţi 

şi sunt atenţi la întrebarile profesorului. 

Catalogul - 

2. Captarea atenției 2 min.  Profesorul îi întreabă pe elevi cum se 

numește lecția anterior predată și le împarte 

studiul de caz (vezi anexa nr. 1), pe baza 

caruia, se va face  verificarea cunoștințelor. 

Se răspunde la întrebarea profesorului, 

solicită clarificări. 

Conversația 

 

Observare 

sistematică 

3. Verificarea cunoștințelor 

anterior 

dobândite 

7 min.  Citește cu voce tare studiul de caz, verifică 

dacă sunt întrebări și apoi așteaptă 

rezolvarea studiului, desemnează elevii 

care să răspundă. 

Elevii citesc textul individual, 

reflectează la răspunsul corect și îl 

notează pe foaie și apoi îl prezintă dacă 

sunt numiți. 

Conversația, 

Explicatie 

Studiul de 

caz 

Evaluare 

(orală) 

4. Anunţarea 

subiectului lecţiei 

noi şi a obiectivelor 

operaţionale 

1 min. Toate Profesorul anunţă subiectul lecţiei: Cadrul 

instituțional privind protecția 

consumatorului și face o scurtă prezentare a 

lecției ce urmează să fie predată, anunțând 

Elevii își notează în caiete titlul lecției 

și ascultă ce spune profesorul. 

Conversatie

Expunere 

Laptop 

Videoproiec

Observare 

sistematică 



 obiectivele operaționale. tor 

Tabla 

Marker 

Caietul 

5.Comunicarea  

noului conținut +  

dirijarea 

învățării 

19 min. Toate Predrea propriu-zisă: cadrul didactic 

notează pe tablă titlul lecției. Comunicarea 

noului continut se va face cu ajutorul unui 

PPT. 

Le prezintă tipurile de sisteme care se 

ocupă de protecția consumatorului (cele 

guvernamentale și cele 

nonguvernamentale). 

Le prezintă diferența dintre Oficiul pentru 

Protecția Consumatorului și Asociația 

Națională pentru Protecția Consumatorului. 

Le menționează cadrul organizațional al 

ANPC-ului și apoi le enumeră principalele 

atribuții ale acestuia. 

Notează schema lecției de pe tablă, 

răspund la întrebări, solicită clarificări. 

 

Conversație 

Expunere 

Explicație 

Mijloace 

Vizuale (ppt). 

 

Observare 

Sistematică 

Evaluare orala 

 

6. Asigurarea feed-

back 

3 min. Toate Profesorul testează sistematic dacă elevii 

au înțeles ce li s-a predat și dacă sunt 

atenți, punând întrebări referitoare la 

atribuțiile pe care le are ANPC-ul. 

Confirmă răspunsurile bune și corectează 

Răspund întrebărilor profesoului și 

solicită clarificări. 

 

Conversație 

Descrierea 

 

Evaluarea 

(orală) 



răspunsurile greșite sau completează 

răspunsurile elevilor. 

7. Evaluarea 

performanței 

10 min. Toate Se completează fișa de lucru (vezi anexa nr. 

2),  pe baza cunoștințelor acumulate. Se 

explica modalitatea de lucru si de evaluare. 

Dupa expirarea timpului de lucru, se 

afiseaza la tabla raspunsurile corecte. 

Elevii completează fișa de lucru. Dupa 

ce o completeaza, fac schimb de fisa 

cu colegul de banca si o evalueaza, 

conform punctajului trecut pe fisa. 

Ataseaza fisa de lucru personala in 

portofoliu. 

Conversatia 

Explicatia 

Lucrul 

individual 

Portofoliu 

Fișa de 

lucru 

Evaluarea 

colegiala 

(scrisa) 

8. Fixarea  

cunoștințelor  

dobândite 

4 min. Toate Se face un scurt rezumat la lecției împreună 

cu elevii, pe baza schemei proiectate, iar 

profesorul mai adresează câteva întrebări 

pe baza lecției care tocmai a fost predată. 

Elevii participă oral la realizarea 

rezumatului, răspunzând la întrebările 

adresate de profesor. 

Conversație Evaluare 

(orală) 

9. Sarcini de 

muncă 

independentă/temă 

pentru acasă 

2 min.  Se dă ca temă pentru acasă terminarea 

realizării fișei de lucru, ce va fi inclusă în 

portofoliu. 

Notează tema pentru acasă. 

Pun întrebări(dacă este cazul). 

Conversație 

Explicație 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 - Studiu de caz 

 

 

În anul 2017, compania Tradiții Pann a fost acuzată că a fabricat un produs de patiserie de tip ștrudel folosind o făină care a 

provenit dintr-un amestec de cereale ce nu a fost depozitat corespunzător. Mai mult de atât,  preparatele de tip ștrudel care nu erau 

vândute și depășeau termenul de valabilitate (dată limită de consum), erau reambalate primind  un alt termen de valabilitate. Personalul a 

împiedicat exercitarea controlului autorităților însărciante cu protecția consumatorului. Precizați minim 2 sancțiuni ce se pot aplica acestui 

producător și explicați alegerea făcută. Succes! 

 

 

Rezolvare:  

1)  amendă contravențională de la 2000 la 20000 de lei, iar produsele sunt retrase de la comercializare – comercializarea produselor 

în afara termenului de valabilitate/datei de minimă  durabilitate pentru produsele nealimentare sau a datei limită de consum pentru produsele 

alimentare. 

 2) amendă contravențională de la 10.000 la 30.000 de lei – împiedicarea, sub orice formă, a organelor administrației publice 

însărcinate cu protecția consumatorilor de a exercita atribuțiile de serviciu referitoare la prevenirea și combaterea faptelor ce pot afecta viața, 

sănătatea și securitatea consumatorilor, ori interesele economice ale acestora. 

3) amendă contravențională+închiderea unității pe o perioadă de cel mult 6 luni SAU amendă contravențională ce poate fi însoțită de 

închiderea definitivă a unității – comercializarea alimentelor la care s-a modificat data limită de consum/termenul de valabilitate/durata 

durabilității minimale. 

 

 



Anexa 2 - Fișă de lucru  

 

I. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect. Există un singur răspuns corect. 

1. Printre organizațiile nonguvernamentale care se ocupă de protecția consumatorului intra: 

a) Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor 

b) Oficiul pentru Protecția Consumatorilor 

c) InfoCons 

2. În subordinea ANPC-ului intra: 

a) 10 comisariate regionale 

b) 12 comisariate regionale 

c) 15 comisariate regionale 

II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect. Pot exista unul sau mai multe răspunsuri corecte. 

1. Printre atribuțiile ANPC-ului se numără: 

a) Asigurarea corelării legislației naționale cu cea existentă în U.E. 

b) Propune proiecte de acte normative pentru Guvern 

c) Efectuează analize doar în laboratoarele proprii asupra calității produselor 

2. Alte atribuții ale ANPC-ului sunt: 

a) Desfășoară activități de educare a publicului în domeniul protecției consumatorilor 

b) Informează publicul despre reclamele mincinoase 

c) Pregătesc specialiști în domeniul protecției consumatorilor 

III. notați, în dreptul următoarelor afirmații, litera A, dacă considerați că acestea sunt corecte sau litera F, dacă considerați că acestea sunt false. 



1. Guvernul are în autoritate organisme cu rol bine precizat în protecția consumatorilor. 

2. Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor din Municipiul București are personalitate juridică. 

3. ANPC-ul poate suspenda sau retrage autorizația de funcționare a licenței de fabricație. 

4. Laboratoarele „Larex”, care se ocupă cu certificarea unei game largi de produse, intră în subordonarea ANPC-ului. 

  



Răspunsuri și explicații 

I. 1. c 

2. b 

II. 1. a și b (c nu poate fi corect deoarece efectuează analize și in laboratoare acreditate) 

2. a și c (b nu poate fi corect deoarece ANPC-ul doar urmărește legalitatea publicității) 

III. 1. A 

2. F (nu are personalitate juridică) 

3. F (poate doar solicita organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizației de funcționare) 

4. A 

 

 


