
 

Test la Protecția Consumatorului (variant nr. 1) 

 

I Încercuiți răspunsul corect : 

   1.Prin intermediul cărei ordonanțe guvernamentale au fost stabilite drepturile fundamentale ale consumatorilor și 

obligațiile agenților economici:                 

a) OG nr. 21/1992; 

b) OG nr. 9/1996;                                                                  0,5 p 

c) OG nr. 83/1998; 

d) OG nr. 1/2011. 

   2.Se numără printre drepturile enumerate în  Carta drepturilor consumatorilor următorul:       

a) Dreptul de a fi protejați; 

b) Dreptul de a fi despagubiți;                                             0,5 p 

c) Dreptul la petiție și ascultare; 

d) Dreptul de a avea acces la piețe. 

   3.Câte comisariate regionale se află în subordinea ANPC:       

a) 22; 

b)12;                                                                                     0,5 p 

c)14; 

d)8. 



   4.Alegeti actul normativ care prevede obligația  agenților economici de a afișa numărul de telefon denumit “Telefonul 

consumatorilor”:   

a) Legea nr. 72/11.03.2010; 

b) Legea nr. 52/2008;                                                        0,5 p 

c) Legea nr. 32/2010; 

d) Legea nr. 15/1992. 

 

II. Notați cu A (adevărat) sau cu F (fals) următoarele enunțuri: 

1.  Înscrisurile de pe eticheta alimentelor trebuie să fie vizibile, lizibile, scrise cel puțin în limba română.       …..                                                 

0,5 p 

 

2. Centrul European al Consumatorilor din România este un organism guvernamental care colaborează cu ANPC-ul.    

.…..                         0,5p  

 

3. Primul drept menționat în Carta drepturilor consumatorilor este dreptul la protecție.                    ……                                                                             

0,5 p 

 

4. Împiedicarea organelor administrației publice însărcinate cu protecția consumatorilor de a exercita atribuții de serviciu 

referitoare la prevenirea și combaterea faptelor ce pot afecta viața, sănătatea și securitatea consumatorilor se 

sancționează cu amendă de la 1000 la 3000 de lei. 

……..                                                                            0,5 p 

 



III. Asociați noțiunile din cele două coloane, dacă între ele există o legătura:                                                                                                 

2p       

                                                                            

Abateri Sancțiuni 

1.Folosirea, în cadrul serviciilor prestate,  a 

unor produse și proceduri nesigure sau 

netestate. 

 

2.Comercializarea produselor în afara 

termenului de valabilitate. 

 

3.Comercializarea alimentelor la care s-a 

modificat data limită de consum/termenul 

de valabilitate. 

 

4.Neremedierea deficiențelor apărute la 

produse sau servicii. 

a) amendă contravențională ce poate fi 

însoțită de închiderea definitivă a unității. 

 

b)amendă contravențională de la 2500 la 

25.000 de lei. 

 

c)amendă  contravențională de la 1000 la 

10000 de lei. 

 

d)amendă contravențională de la 1000 la 

3000 de lei. 

 

e)amendă contravențională de la 2000 la 

20000, iar produsele sunt retrase de la 

comercializare. 

 

IV: Completați spațiile libere cu termenii potriviți: 3p 

În prestarea de ……………………….., consumatorul trebuie să fie informat în mod ……….., complet și …………… 

cu privire la………… și tarife, riscuri previzibile, categoria …………… a serviciului, timpul de realizare, termenul de 

……………. 



 

Test la Protectia consumatorului (varianta nr. 2) 

 

I Încercuiți răspunsul corect : 

1. Organizarea cărei insituții reglementează H.G. nr.284/2009:           

a) Oficiul pentru Protecția Consumatorilor; 

b) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor;                         0,5p 

c) Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România; 

d) Centrul European al Consumatorilor din România. 

 

2. Care variantă nu reprezintă o atribuție a ANPC-ului?                     

a) Desfășurare de activități de pregătire a specialiștilor în domeniul protecției consumatorilor; 

b) Stabilirea listelor de ingredinte pentru produsele comercializate;           0,5p 

c) Elaborarea de strategii în domeniul protecției consumatorilor; 

d) Desfășurarea de activități de informare , consiliere și educare a consumatorilor. 

 

3. Care este ordonanța care reglementează producția, circulația și  comercializara alimentelor:                                                                                                  

0,5p 

 

 a) OG nr. 17/1997; 

 b) OG nr. 12/2000; 

 c) OG nr. 97/2001; 



 d) OG nr.31/2007. 

 

          4.Introducerea pe piață a unor produse necorespunzătoare, care nu                                                                                 

respectă condițiile prescrise sau declarate se sancționează cu:                                0,5p 

a) amendă contravențională de la 3000 la 30000 de lei, iar produsele sunt confiscate de către organele abilitate de 

lege; 

b) amendă contravențională de la 1000 la 3000 de lei; 

c) amendă contravențională și închiderea definitivă  a unității; 

d) amendă conravențională și închiderea  unității pe o perioadă de cel mult 6 luni. 

 

II. Notați cu A (adevărat) sau cu F (fals) următoarele enunțuri  

1. Produsele cosmetice trebuie comercializate în recipiente și/sau ambalaje inscripționate cu un text cât mai mic, în 

limba engleză și cu caractere care se șterg cât mai ușor.        ……………                                                                                                 

0,5p 

 

2. Operatorii economici sunt obligați să demonstreze cumpărătorilor, la cererea acestora, cu ocazia cumpărării, modul 

de utilizare a produselor ce urmează a fi vândute.        ………………                                                                                               

0,5p 

 

 



3. Dreptul de a fi informați  complet, corect și imprecis este un drept al consumatorilor.          ……………..                                                                                                 

0,5p 

 

4. Centrul Național pentru Încercarea și  Expertizarea Produselor “Larex” este un organism neguvernamental.                

…………                                          0,5p 

 

III Asociați noțiunile din cele două coloane, dacă între ele există o legătura:      2p 

 

1.Organism guvernamental cu rol în protecția 

consumatorilor. 

 

2.Încălcarea de către furnizorii de servicii 

financiare a contractelor încheiate cu 

consumatorii. 

 

3.Organism neguvernamental cu rol în 

protecția consumatorilor. 

 

4.Prestarea de servicii care pun în pericol 

a) amendă contravențională de la 1000 la 

30000 de lei. 

 

b) Centrul European al Consumatorilor din 

România. 

 

c) Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor. 

 

d) amendă contravențională de la 2000 la 

20000. 



viața, sănătatea și siguranța consumatorilor.  

e) amendă contravențională ce poate fi însoțită 

de închiderea definitivă a unității. 

 

IV Completați spațiile libere cu termenii potriviți: 3p 

Este ………………. comercializarea alimentelor care nu sunt însoțite de………………………….. care 

atestă…………………….., ………………… și securitatea, respectiv a celor ce sunt manipulate și comercializate în 

condiții …………………………….. de igienă, alimente ce pun în pericol sănătatea………………………. 

  



 

Rezolvare Test (varianta nr. 1) 

 

I. 

1.A   0,5p 

2.C    0,5p 

3.B    0,5p 

4.A    0,5p 

 

II. 

1.A    0,5p 

2.F     0,5p 

3.F     0,5p 

4.F     0,5p 

 

III 

1.B     0,5p 

2.E     0,5p 



3.A     0,5p 

4.C     0,5p 

 

IV. 

În prestarea de servicii, consumatorul trebuie să fie informat în mod corect, complet și precis cu privire la prețuri și 

tarife, riscuri previzibile, categoria calitativă a serviciului, timpul de realizare, termenul de garanție. 

6 x 0,5 p 

  



 

 

 

Rezolvare Test (varianta nr. 2) 

 

I. 

1.B 

2.B 

3.C 

4.A 

 

II. 

1.F 

2.A 

3.F 

4.F 

 

III. 

1.C 



2.D 

3.B 

4.E 

 

IV. 

Este interzisă comercializarea alimentelor care nu sunt însoțite de documente care atestă originea, proveniența și 

securitatea, respectiv a celor ce sunt manipulate și comercializate în condiții necorespunzătoare de igienă, alimente ce 

pun în pericol sănătatea consumatorilor. 

 


