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Nr. credite transferabile 8 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Șef lucr. Dr. Corneliu GAȘPAR 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

Însușirea unor percepte, norme, metodologii, cadre instituționale privind protecția 

consumatorului, privind siguranța alimentară în primul rând la nivel național dar și european și a 

filierei de siguranță/ expertiză a produselor alimentare. 

Definirea conceptuală de consumator și protecția consumatorului 

Definirea conceptelor de consumism, consumatorism, consumerism 

Drepturile și obligațiile fundamentale ale consumatorilor 

Instituții și organisme implicate în special în siguranța produselor alimentare 

Posibilități specifice de asigurare a protecției consumatorului prin cunoașterea unor 

factori naturali (apă, aer) dar și a microorganismelor care pot afecta produsele alimentare 

Posibilități de detecție a unor elemente care pot afecta produsele alimentare 

Filiera de asigurare a siguranței produselor alimentare  

Cunoașterea organismelor implicate in protecția consumatorului 

Cunoașterea posibilităților de informare privind siguranța alimentară 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Protecția consumatorilor. Istoric. Definiții. Precizări terminologice, baze conceptuale și 

juridice. 

Noțiunea de consumator. Definiții terminologice si legislative. Importanța consumatorului 

în societatea de consum 

Tipuri de consumatori. Posibilități și criterii de clasificare a acestora. 

Consumatorisn, consumism, consumerism 

Asociațiile de consumatori, rol și importanță în epoca consumului. 

Protecția consumatorilor la nivel național. Cadrul instituțional al protecției 

consumatorilor în România. Organisme implicate în asigurarea securității alimentare. 

Protecția consumatorului la nivelul Uniunii Europene. 

Cadrul instituțional. Organisme și atribuții în asigurarea securității alimentare. 

Protecția consumatorilor la nivel internațional. Principii de bază privind protecția 

consumatorilor. Drepturile fundamentale ale consumatorilor și atribuțiile acestora în 

siguranța alimentară. 

Drepturile fundamentale ale consumatorilor în Uniunea Europeana. 

Drepturile fundamentale ale consumatorilor în România 

Organisme de control, posibilități de efectuare ale acestuia în sectorul alimentar. 

Informarea consumatorilor, etapă de bază în asigurarea protecției acestora. Cadrul 

conceptual, posibilități de realizare. 



Securitate și suveranitate alimentară. Generalități . Definiții. Concepte. 

Trasabilitatea produselor alimentare. Generalități. Definiții. Cerințe. Sisteme de 

trasabilitate. 

 

Lucrări practice 

Posibilități de apreciere schematică calitativă și cantitativă a unor indicatori 

microbiologici ai alimentelor cu efecte directe și indirecte asupra consumatorilor.  

Apa potabilă. Proprietăți. Factor major de asigurare a calității vieții și implicit al 

protecției consumatorilor. Tipuri de ape potabile. 

Condiții generale ale calității aerului și ale microclimatului cu impact asupra produselor 

alimentare și a consumatorilor. 

Contaminarea cu miceți și micotoxine a produselor alimentare 

Posibilități de detecție a gradului de contaminare micotoxinică a produselor alimentare. 

Limite de admisibilitate 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)și calitatea produselor alimentare. 

Cadru general. Precizări terminologice. Implicații asupra consumatorilor. 

Trasabilitatea produselor alimentare. 

Posibilități de etichetare a produselor și impactul lor informativ asupra consumatorilor. 

Modalități de etichetare a alimentelor preambalate. 

Modalități de etichetare a alimentelor nepreambalate. 

Etichetarea nutrițională. 

Etichetarea ecologică a alimentelor. 

Etichetarea produselor alimentare modificate genetic 

Activitatea de control a organismelor implicate în protecția consumatorilor. 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orală 65% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
35% 

 

 

Persoana de contact 

Șef lucr. Dr. Corneliu GAȘPAR 

Facultatea de Medicină veterinară - USV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România 

tel: 0040 232 407491 

E-mail: cgaspar@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finală 

 

 


