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Obiectivele disciplinei (curs și seminar): 

La curs se vor prezenta informații de specialitate referitoare la legislația și inspecția 
produselor agroalimentare, cu precădere a produselor care fac obiectul controalelor oficiale 
exercitate pe teritoriul Uniunii Europene și al României. 

La seminar vor fi prezentate și dezbătute exemple din repertoriul legislativ european și 
național, astfel încât studenții să dobândească abilitățile practice necesare documentării în 
domeniul legislației, precum și competențele pentru exercitarea controlului oficial pe filiera 
specifică produselor alimentare. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 
Legislația mondială și europeană: istoric, principii, modalități de adoptare și de aplicare. 
Structurile europene cu atribuții în elaborarea, promovarea și adoptarea actelor normative din 
domeniul calității și siguranței alimentelor, organizării și derulării controalelor oficiale pe 
filiera agroalimentară. 
Structurile europene cu atribuții în verificarea aplicării de către România a aquis-ului 
comunitar în domeniul calității și siguranței alimentelor. Misiunile europene de inspecție, 
evaluare și monitorizare a filierei agroalimentare din România: descriere generală, exemple 
recente. 
Legislația națională: structurile naționale cu atribuții în elaborarea și promovarea actelor 
normative din domeniul calității și siguranței alimentelor: scurt istoric, prezentare generală, 
evoluție și perspective. 
Principalele tipuri de acte normative naționale din domeniul calității și siguranței alimentelor 
și al organizării controalelor oficiale. 
Structurile naționale cu atribuții în verificarea aplicării actelor normative din domeniul calității 
și siguranței alimentelor. 

Seminar 
Adoptarea și aplicarea legislației specifice calității și siguranței alimentelor în Uniunea 
Europeană: exemple de acte normative de bază aferente domeniului. 
Aplicarea legislației comunitare specifice organizării și derulării controalelor oficiale pe filiera 
agroalimentară: descrierea principalelor tipuri de acte normative și a domeniilor de aplicare. 
Verificarea aplicării de către România a aquis-ului comunitar în domeniul calității și siguranței 
alimentelor. Misiunile europene de inspecție, evaluare și monitorizare a filierei agroalimentare 
din România: prezentarea și analiza unor rapoarte de audit. 
Adoptarea și aplicarea legislației referitoare la calitatea și siguranța alimentelor în România: 
exemple de acte normative relevante pentru domeniu; descrierea principalelor tipuri de acte 
normative – principalele caracteristici, domenii de aplicare, termeni de referință. 
Organizarea activității de control oficial al produselor de origine animală și nonanimală în 
România. Componentele sistemului oficial de control: prezentare generală, particularități și 
exemple. 



Organizarea activității de control oficial al produselor de origine animală și nonanimală în 
România: cadrul legislativ general, particularități și exemple. 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen 
Test scris 80% 
Evaluarea activității din timpul 
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