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Statutul disciplinei 

Disciplină de specialitate (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Șef lucr. dr. Crețu Carmen 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

- Obiectivul disciplinei este de a oferi studenţilor suportul informaţional și logistic necesar 

pentru a înţelege informațiile generale privind prezentarea, cunoaşterea şi însuşirea noţiunilor 

privind siguranță și securitatea alimentarăîn protecția consumatorului aplicate în prezent în ţara 

noastră şi în celelalte ţări ale Uniunii Europene. 

- Cunoaşterea instituțiilor și/sau structurilor cu atribuții în implementarea și verificarea 

aplicării legislației europene și naționale privind siguranța alimentelor 

- Cunoaşterea principiilor de adoptare a legislației privind siguranța și securitatea alimentelor, 

în relație cu așteptările și solicitările consumatorilor; 

La seminar se urmărește  cunoaşterea semnificaţiei conceptului actual de siguranța alimentară. 

- Cunoașterea și însușirea cerinţelor legislaţiei actuale referitoare la domeniul siguranței 

alimentelor de origine animală. 

- Cunoașterea sistemelor de monitorizare și supraveghere din domeniul siguranței alimentelor 

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

alimentele neprocesate, parțial prelucrate sau procesate, în principal în cazul celor de origine 

animală. 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Siguranță și securitate alimentară în protecția consumatorului: concepte și obiective. 

Sisteme de management a sigutanței alimentelor în protecția consumatorului: cerințe generale, domeniu 

de aplicare, termeni și definiții, planificare și realizare de produse. 

Siguranța alimentară în protecția consumatorului prin aplicarea sistemului HACCP: principii de 

funcționare, implementarea procedurilor bazate pe principiul HACCP. 

Consumatorii și siguranța alimentară: diversificarea industriei agro-alimentare, comportamente 

alimentare. 

Trasabilitatea alimentelor componentă a siguranței alimentare în protecția consumatorului: trasabilitatea 

în fabricarea produselor alimentare, trasabilitatea în lanțul de aprovizionare a alimentelor. 

Pericolele biologice în siguranța alimentară: considerații generale, prevenirea pericolelor biologice. 

Pericolele biologice în siguranța alimentară - toxiinfecțiile alimentare: condiderații generale, clasificare 

și caracteristicile toxiinfecțiilor. 

Pericolele biologice în siguranța alimentară – organismele modificate genetic: descriere  generală, 

avantaje și pericole ale OMG, aspecte legislative și notificările SRAAF. 

Pericole chimice în siguranța alimentară: considerații generale, grupe de pericole chimice, micotoxine, 

substanțe mirate din ambalaje. 

Sigurața alimentară în protecția consumatorului din punct de vedere nutritiv: considerații generale, 

substanțele nutritive și rolul lor în alimentație. 

Lucrări practice 



Prezentarea laboratorului. Reguli și măsuri de protecția muncii. Norme metodologice de aplicare a 

Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentară 

Cadrul instituțional al Uniunii Europene în siguranța alimentară: Autoritatea Europeană pentri Siguranța 

Alimentelor (EFSA), Directoratul General pentru Sănătate și Consumatori (DG SANCO). 

Implementării unui sistem HACCP în industria alimentară: analiza riscurilor pe fluxul tehnologic și 

identificarea punctelor critice de control. 

Organizarea sistemului național pentru siguranța alimentară: descrierea structurilor centrale, atribuții și 

funcții a structurilor centrale în domeniul siguranței alimentare. 

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

Principalele tipuri de acte normative din domeniul siguranței alimentare: principii generale, acte 

normative aplicate în domeniul siguranței alimentare. 

Examene de laborator în siguranța alimentelor: imoprtanța rezultatelor analizelor, descrierea unor tipuri 

de analize utilizate. 

Pericole fizice în siguranța alimentară: descriere generală, prevenirea și controlul pericolelor fizice. 

Aplicații în siguranța alimentară în protecția consumatorului: metode de analiză pentru pericolele 

biologice din alimente. 

Aplicații în siguranța alimentară în protecția consumatorului: metode de analiză pentru pericolele 

chimice din alimente. 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orală 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

• Implicarea în discutarea 

problematicii specifice seminarului 

• Evaluarea activității de seminar 

40% 
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