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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Conf. dr. Ionel BONDOC 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații/seminar) 

În cadrul cursului se urmăresc predominant următoarele obiective: 

● Cunoaşterea şi aplicarea noțiunilor specifice domeniului siguranței alimentelor, la nivelul celor 

3 verigi fundamentale ale filierei agroalimentare – producători, procesatori, consumatori; 

● Cunoaşterea principiilor de adoptare a legislației privind siguranța alimentelor, în relație cu 

așteptările și solicitările consumatorilor; 

● 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; 

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

privitor la domeniul siguranței alimentelor; 

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

legislației europene și naționale privind siguranța alimentelor. 

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; 

● Cunoașterea sistemelor de monitorizare și supraveghere din domeniul siguranței alimentelor; 

● Cunoașterea elementelor fundamentale ale programului național pentru siguranța alimentelor; 

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

situațiilor de urgență care țin de siguranța produselor alimentare. 

● 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) 

Siguranța alimentelor: conturarea și evoluția domeniului siguranței alimentelor; cadrul legal 

european și național privind siguranța alimentelor; consecințele aplicării legislației europene 

privind siguranța alimentelor asupra filierei agroalimentare din România; evoluții recente și 

perspective privind relația dintre siguranța alimentelor și protecția consumatorilor. 

Cadrul legal european de bază privind siguranța alimentelor: Regulamentele europene – 

178/2002, 852/2004, 853/2004, 625/2017. Cadrul legal național de bază privind siguranța 

alimentelor: Legea nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale. 

Legislația relevantă în domeniul siguranței alimentelor: principalii termeni de referință și 

domenii de aplicare. Principalele grupe de pericole pentru sănătatea consumatorilor: 

clasificare, caracterizare general și exemple. Analiza riscului, ca element fundamental al 

clasificării unităților cu activitate în domeniul alimentar 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. 

Demersuri actuale privind siguranța alimentelor: etichetarea produselor alimentare; 

etichetarea nutrițională; piramida alimentară; alimentele funcționale și alimentele noi. 

 

Seminar 

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

autorității competente centrale în domeniul siguranței alimentelor. Principalele structuri 

teritoriale cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor; rolul structurilor teritoriale în 

domeniul siguranței alimentelor. 

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

altor structuri (centrale, regionale și județene) în domeniul siguranței alimentelor. 

Programul național pentru siguranța alimentelor: principalele elemente vizate, conținut și 

modalități de aplicare. Rolul structurilor sistemului sanitar veterinar și pentru siguranța 

alimentelor actual în aplicarea programului. Buna guvernanță în domeniul siguranței 

alimentelor: exemple europene. 

Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje (SRAAF): exerciții de simulare și exemple 

de alerte. 
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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% 

 

 

Persoană de contactde evaluare Procent din nota finală 
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Telefon: 0040 232 407 311; Fax: 0040 232 219 113 
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