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Statutul disciplinei 

Disciplină opțională 

 

Titular disciplină 

Conf. univ. Dr. Ionel BONDOC 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

În cadrul cursului se urmăresc predominant următoarele obiective: 

● Cunoaşterea şi aplicarea noțiunilor specifice domeniului calității și autenticității produselor 

alimentare, la nivelul celor 3 verigi fundamentale ale filierei agroalimentare – producători, 

procesatori, consumatori; 

● Cunoaşterea principiilor de adoptare a legislației privind protecția consumatorului, în relație cu 

autentificarea alimentelor și decelarea falsificărilor – legislația europeană și legislația națională; 

● Cunoaşterea principalelor tipuri de falsificări ale alimentelor; 

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

referitor la autentificarea alimentelor și la decelarea falsificărilor; 

● Cunoaşterea instituțiilor și/sau structurilor europene și naționale cu atribuții în verificarea 

aplicării legislației europene și naționale privind autenticitatea alimentelor și decelarea 

falsificărilor. 

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

● Cunoaşterea principiilor și a metodelor care stau la baza autentificării produselor alimentare și 

la decelarea principalelor tipuri de falsificări; 

● Cunoașterea și prezentarea posibilităților de falsificare a principalelor grupe de alimente și mai 

ales, a posibilităților moderne de decelare a falsificărilor; 

● Cunoașterea principalelor mijloace și tehnici pentru decelarea diferitelor forme de falsificări 

aplicabile alimentelor, de la cele clasice și până la cele moderne; 

● Cunoașterea principalelor grupe de produse alimentare supuse autentificării în Uniunea 

Europeană și în România; 

● 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) 

Autentificarea alimentelor în Uniunea Europeană și în țara noastră: istoric, principii, 

modalități de aplicare și exemple recente. 

Instituțiile și structurile europene și naționale cu atribuții în domeniul autentificării 

alimentelor și în combaterea fraudelor din lanțul alimentar. Propunerea de Rezoluție a 

Parlamentului European referitoare la criza alimentară, fraudele din lanțul alimentar și controlul 

acestora. 

Falsificarea alimentelor: istoric, evoluție, consecințe asupra economiei și a consumatorilor. 

Falsificarea principalelor grupe de alimente: falsificarea cărnii și a produselor din carne; 

falsificarea laptelui și a produselor lactate; falsificarea peștelui și a produselor din pescuit; 

falsificarea mierii de albine. 



Falsificarea altor grupe de produse alimentare materii prime și procesate, de interes economic 

major. 

Instituțiile și structurile europene și naționale cu atribuții în domeniul protecției 

consumatorilor contra falsurilor. 

 

Lucrări practice 

Decelarea principalelor falsificări ale cărnii și produselor din carne prin metode și tehnici de 

laborator. 

Decelarea principalelor falsificări ale laptelui și produselor lactate prin metode și tehnici de 

laborator. 

Decelarea principalelor falsificări ale altor grupe de produse alimentare prin metode și tehnici 

de laborator. 

 

Bibliografie 

 

 Ashurst P.R., Dennis M.J., 1997. Analytical Methods of Food Authentication. Springer-

Verlag US, New York. 

 Banu C., 2002. Calitatea și controlul calității produselor alimentare. Ed. AGIR, 

București. 

 Banu C., 2007. Suveranitate, securitate și siguranță alimentară. Ed. ASAB, București. 

 Bernd van der Meulen, 2014. EU Food Law Handbook. Wageningen Academic 

Publishers, The Netherlands. 

 Bondoc I., Șindilar E.V., 2002. Controlul sanitar veterinar al calității și salubrității 

alimentelor. Vol. I. Ed. ”Ion Ionescu de la Brad”, Iași. 

 Bondoc I., 2015. Bazele legislației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor. 

Tratat universitar, Vol. 1, Ediția I. Ed. ”Ion Ionescu de la Brad”, Iași. 

 Bondoc I., 2015. Bazele legislației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor. 

Tratat universitar, Vol. 2, Ediția I. Ed. ”Ion Ionescu de la Brad”, Iași. 

 Bondoc I., 2020. Autentificarea alimentelor și decelarea falsificărilor. Suport de studiu. 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași. 

 Bulancea M., Râpeanu Gabriela, 2000. Metode de determinare a falsificărilor produselor 

alimentare. Ed. Universității ”Dunărea de Jos”, Galați. 

 Bulancea M., 2002. Autentificarea, expertizarea și depistarea falsificărilor produselor 

alimentare. Ed. Academica, Galați. 

 Bulancea M., Râpeanu Gabriela, 2009. Autentificarea și identificarea falsificărilor 

produselor alimentare. Ed. Didactică și Pedagogică, București. 

 Ducauze C.J. (coord.), 2003. Fraudes alimentaires: Approche réglementaire et 

méthodologique analytique. Tec & Doc, Lavoisier, Paris (Collection Sciences & Techniques 

Agroalimentaires). 

 Georgiou C.A., Danezis G.P., 2017. Food Authentication: Management, Analysis and 

Regulation. Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey. 

 Lees M., 2003. Food authenticity and traceability. Woodhead Publishing Limited, 

Cambridge. 

 Oroian M., 2014. Autentificarea produselor alimentare și depistarea falsurilor. Ed. 

Performantica, Iași. 



 Rees J., 2020. Food Adulteration and Food Fraud. Reacktion Books Ltd, London. 

 Singhal R.S., Kulkarni P.R., Rege D.V., 1997. Handbook of Indices of Food Quality and 

Authenticity. Woodhead Publishing Limited, Cambridge. 

 Sun D.W., 2008. Modern Techniques for Food Authentication. 1st Edition. Academic 

Press, Cambridge. 

 Sun D.W., 2018. Modern Techniques for Food Authentication. 2nd Edition. Academic 

Press, Cambridge. 

 xxx
Site-uri și publicații de specialitate: 

 xxx
Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene), 

Colecția 1967 – 2020. 

 xxx
Monitorul Oficial al României, Partea a I-a, Colecția 2000 – 2020. 

 Journal of Food Safety -http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1745-4565; 

 European Institute for Food Law - http://www.food-law.nl/; 

 Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety -

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1541-4337; 

 Food and Drug Law Institute (https://www.fdli.org/); 

 Journal of Food Science Education -

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1541-4329;  

 Quality Assurance and Safety of Crops & Foods-

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1757-837X 

 http://eur-lex.europa.eu 

 https://foodsafetytech.com/food-fraud-resource-center/ 

 https://www.astaspice.org/food-safety/adulteration-and-food-fraud/ 

 https://foodprotection.umn.edu/research/adulteration-food 

 https://www.publichealthnotes.com/food-adulteration-types-of-food-adulteration-and-

mitigation-measures/ 

 

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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