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Titular disciplină 
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Obiectivele disciplinei (curs și aplicații/seminar) 

În cadrul cursului se urmăresc predominant următoarele obiective: 

● Cunoaşterea şi aplicarea noțiunilor specifice domeniului biosecurității alimentare, la nivelul 

celor 3 verigi fundamentale ale filierei agroalimentare – producători, procesatori, consumatori - și 

a implicațiilor și responsabilităților pe care fiecare dintre cele 3 categorii le au asupra prevenirii și 

combaterii accidentelor alimentare datorate riscurilor biologice; 

● Cunoaşterea principiilor de adoptare a legislației privind siguranța alimentelor în general și a 

biosecurității alimentare în particular: rolul instituțiilor europene în generarea legislației specifice 

și în actualizarea acesteia; 

● Cunoaşterea principalelor tipuri de pericole și riscuri la adresa consumatorilor, în relație cu 

alimentele neprocesate, parțial prelucrate sau procesate, cu referire predilectă la produsele 

alimentare de origine animală; 

● Cunoașterea principalelor tipuri de pericole biologice în relație cu producția primară, 

procesarea și comercializarea produselor alimentare; 

● Cunoaşterea instituțiilor și/sau structurilor cu atribuții în implementarea acquis-ului comunitar 

privitor la domeniul siguranței alimentelor, inclusiv a sistemului european de alertă; 

● Cunoaşterea instituțiilor și/sau structurilor cu atribuții în implementarea și verificarea aplicării 

legislației europene și naționale privind siguranța alimentelor și biosecuritatea alimentară; 

● Cunoaşterea instituțiilor și/sau structurilor cu atribuții în prevenirea și combaterea accidentelor 

alimentare datorate riscurilor biologice. 

În cadrul aplicațiilor practice (seminar) se urmăresc predominant următoarele obiective: 

● Cunoaşterea și aplicarea principiilor și a metodelor care stau la baza aprecierii siguranței 

produselor alimentare sub raport microbiologic; 

● Cunoașterea criteriilor microbiologice pentru produsele alimentare și a evoluției lor în timp; 

● Cunoașterea organizării și funcționării sistemului european de alertă pentru alimente și furaje și 

a măsurilor de punere în aplicare a sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje la nivel 

european și la nivel național; 

● Cunoașterea sistemelor de monitorizare și supraveghere din domeniul biosecurității alimentare; 

● Cunoașterea elementelor fundamentale ale programului național de supraveghere și control în 

domeniul siguranței alimentelor de origine animală, cu referire predilectă la examenele 

microbiologice aplicabile produselor alimentare și unităților de procesare, în funcție de categoria 

de risc; 

● Cunoașterea modului de acțiune și a structurilor implicate în gestionarea cazurilor și a 

situațiilor de urgență care țin de biosecuritatea alimentară: structura și modul de operare ale 

sistemului rapid de alertă; măsuri de reacție pre- și postnotificare care se iau de către autoritățile 

competente; categoriile de pericole notificate prin sistemul rapid de alertă, cu referire predilectă 

la pericolele biologice; 

● Participarea la proiecte ştiinţifice și de dezvoltare profesională, compatibile cu cerinţele 

integrării pe piața muncii națională și europeană. 



Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Biosecuritatea alimentară: scurt istoric și evoluția domeniului siguranței alimentelor și a 

biosecurității alimentare. Cadrul legal european și național privind siguranța alimentelor; 

evoluții recente și perspective privind relația dintre biosecuritatea alimentară și protecția 

consumatorilor. 

Cadrul legal european de bază privind siguranța alimentelor și biosecuritatea alimentară: 

Regulamentele europene – 178/2002; 2073/2005; 1441/2007; 625/2017; 1715/2019. 

Legislația relevantă în domeniul biosecurității alimentare și a sistemului european de alertă: 

principalii termeni de referință și domenii de aplicare. Principalele grupe de pericole pentru 

sănătatea consumatorilor: clasificare, caracterizare generală și exemple. Pericolele biologice, ca 

element fundamental al biosecurității alimentare și al actualizării legislației din domeniul 

siguranței alimentelor. 

Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje (SRAAF): organizare, descriere, exemple 

de alerte. Rolul structurilor europene și naționale în implementarea sistemului. 

Cadrul legal național de bază privind siguranța alimentelor și biosecuritatea alimentară: Legea 

nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale; Ordinul ANSVSA nr. 

27/2011 privind aprobarea criteriilor microbiologice și de igienă care se aplică produselor 

alimentare, altele decât cele menționate în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 

noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare. 

 

Seminar 

Organizarea actuală a activității pentru siguranța alimentelor în România: rolul și atribuțiile 

autorității competente centrale în domeniul biosecurității alimentare. Principalele structuri 

teritoriale cu atribuții în domeniul biosecurității alimentare. 

Organizarea actuală a activității pentru siguranța alimentelor în România: rolul și atribuțiile 

altor structuri (centrale, regionale și județene) în domeniul biosecurității alimentare. Principalele 

criterii microbiologice aplicabile produselor alimentare de origine animală. Principalele criterii 

microbiologice aplicabile altor grupe de produse alimentare. 

Prevederile programului național de supraveghere și control în domeniul siguranței 

alimentelor referitoare la conformitatea sub raport microbiologic a produselor alimentare. 

Structurile europene și naționale implicate în gestionarea cazurilor și a situațiilor de urgență 

care țin de biosecuritatea alimentară. 

Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje (SRAAF): prezentare detaliată, exerciții de 

simulare, exemple de alerte și analiza detaliată a lor. 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Scris și oral 60% 

Aprecierea activităţii din 

timpul semestrului 
Oral 20% 

Pregătirea și susținerea 

unui referat de specialitate 

cu tematică prestabilită 

Scris și oral 20% 
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