
Autentificarea şi certificarea produselor alimentare (Anul IV, Semestrul VII) 
 
Nr. credite transferabile: 5 
 
Statutul disciplinei 
Disciplină de specialitate (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Șef lucr. dr. Gabriel Vasile HOHA 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

Obiectivul general: familiarizarea studenților cu procedeele de atestare a unor produse 
alimentare sau băuturi prin aplicarea pe diferite sisteme de calitate europene și naționale.  

Obiective specifice: cunoașterea procedeelor specifice de atestare a produselor alimentare pe 
scheme de calitate europene; cunoaşterea principalelor sisteme europene de calitate pentru  
băuturi; cunoașterea etapelor de atestare ale produselor alimentare pe scheme de calitate 
naționale. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 
Autenticitatea si trasabilitatea produselor alimentare – noțiuni introductive 
Organisme de inspecţie şi certificare a produselor agricole 
Scheme de calitate la nivel naţional şi European privind alimentele și băuturile 
    Denumire de origine protejată 
    Indicaţie geografică protejată 
    Specialitate tradiţională garantată 
Produsul montan – concept, condiții pentru atestare 
Produsul ecologic - concept, condiții pentru certificare 
Produsul tradițional – concept, condiții pentru atestare 

Lucrări practice 
Norme de protecţia muncii. Noțiuni de calitate produse alimentare 
Aplicații privind aplicarea unei scheme de calitate Europene 
Realizarea documentației pentru atestarea unui produs tradițional 
Vizite de lucru în unități de producție 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare  orală 70% 
Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului Teste de verificare, colocviu de laborator 30% 
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