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CONTROLUL PRODUSELOR ȘI ALIMENTELOR DE ORIGINE 

ANIMALĂ (ANUL V) 
 

Nr. credite transferabile 8 
 

Structura disciplinei (nr. de ore săptămânal) 

 
 

 
 

 
Statutul disciplinei 

Disciplină de specialitate (obligatorie) 
 

Titular disciplină 

Conf. univ. Dr. Ionel BONDOC 
 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 

● cunoaşterea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control a riscurilor în 

relaţie cu produsele şi alimentele de origine animală și a rolului medicilor 
veterinari oficiali în asigurarea sănătății publice; 

● cunoaşterea modalităţilor de control și expertiză a cărnii la animalele de 

măcelărie, de aplicare a măsurilor şi sancţiunilor în funcţie de fiecare situaţie; 
● cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul cărnii 

şi a produselor din carne (legislația care reglementează controlul oficial); 
● cunoaşterea tehnicilor şi metodelor de apreciere a calităţii şi salubrităţii 

produselor şi alimentelor de origine animală prin examene complementare 
(metode de laborator); 

● cunoaşterea principiilor şi a modului de aplicare a metodelor moderne de 
examinare a produselor şi alimentelor de origine animală; 

● cunoaşterea şi aplicarea principalelor elemente de epidemiologie diagnostică, 
a sistemelor de monitorizare şi supraveghere oficiale în domeniul calităţii şi 

salubrităţii produselor şi alimentelor de origine animală; 
● cunoașterea aspectelor relevante în ceea ce privește encefalopatiile 

spongiforme transmisibile (EST) și subprodusele care nu sunt destinate 
consumului uman (SNCU); 

● cunoașterea prelevărilor de probe și a testelor specifice, a interpretării și 

prelucrării datelor rezultate, precum și a comunicării legate de măsurile și 
sancțiunile veterinare în legătură cu sănătatea publică; 

● cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul 
laptelui și a produselor din lapte (legislația care reglementează controlul oficial 

sau alte aspecte relevante); 
● cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul mierii 

de albine și a altor produse apicole (legislația care reglementează controlul 
oficial sau alte aspecte relevante); 

● cunoaşterea principalelor tipuri de alterări, falsificări și degradări/deprecieri 
ale produselor alimentare de origine animală şi a măsurilor şi sancţiunilor care 

se impun în funcţie de fiecare situaţie; 

Semestrul  Curs Seminar Laborator Proiect 

I (IX) 2 - 2 - 

II (X) 2 - 2 - 
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● cunoaşterea principalelor tipuri de toxiinfecţii alimentare colective (TIAC) şi a 

măsurilor de prevenire a apariţiei lor. 
 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (capitole/subcapitole) 
Nr. 

ore 

Semestrul I  

Organizarea activității de control oficial al produselor și alimentelor de origine animală. 1 

Controlul sanitar veterinar oficial al cărnii și subproduselor de abator. 15 

Controlul sanitar veterinar oficial al cărnii de pasăre. 2 

Controlul sanitar veterinar oficial al ouălor de consum. 2 

Controlul sanitar veterinar oficial al peștelui și produselor din pescuit. 4 

Controlul sanitar veterinar oficial al unor animale acvatice. 2 

Controlul sanitar veterinar oficial al vânatului. 2 

Total ore 28 

Semestrul II  

Controlul sanitar veterinar oficial al laptelui şi a produselor lactate. 8 

Principalele tipuri de alterări, falsificări și deprecieri ale produselor și alimentelor de 

origine animală. Reziduurile nocive din produsele și alimentele de origine animală. 
12 

Alergiile, intoxicaţiile şi toxiinfecţiile alimentare colective (TIAC). 6 

Controlul sanitar veterinar oficial al mierii de albine şi a altor produse apicole. 2 

Total ore 28 

TOTAL ORE CURS 56 

 
 

Lucrări practice 
Nr. 

ore 

Semestrul I  

Examinarea cărnii, preparatelor și produselor din carne prin tehnici specifice de 

laborator. 
14 

Expertiza cărnii, a produselor şi subproduselor la animalele de măcelărie şi la păsări. 6 

Examinarea grăsimilor de origine animală pentru aprecierea calităţii şi a stării de 

prospeţime. 
2 

Controlul peştelui şi a produselor din pescuit: aprecierea stării de prospeţime şi a 

salubrităţii prin examene organoleptice, fizico-chimice şi parazitologice. 
2 

Controlul ouălor de consum: examene pentru aprecierea stării de prospeţime şi a 

calităţii. 
2 

Evaluarea finală semestrială. 2 

Total ore 28 

Semestrul II  

Controlul laptelui şi a produselor lactate prin metode de laborator: examene pentru 

aprecierea calităţii, a stării de prospeţime şi a salubrităţii. Decelarea principalelor tipuri 

de falsificări ale laptelui şi produselor lactate. 

24 

Controlul mierii de albine: examene pentru aprecierea calităţii, a stării de prospeţime şi 

a salubrităţii. Decelarea principalelor tipuri de falsificări ale mierii prin examene de 

laborator. 

2 

Evaluarea finală semestrială. 2 

Total ore 28 

TOTAL ORE LUCRĂRI PRACTICE 56 
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Evaluare finală 

 

Persoană de contact 

Conf. univ. Dr. Ionel BONDOC 

Facultatea de Medicină Veterinară 

Aleea M. Sadoveanu nr. 8, Iași, 700489, ROMÂNIA 

Telefon: 0040 232 407 311; Fax: 0040 232 219 113 

E-mail: bondoc_mv@yahoo.com; ionelmv@yahoo.com; ibondoc@uaiasi.ro 

Forme de evaluare Modalități de evaluare Procent din nota finală 

Examen Examen oral 60 % 

Aprecierea activității din timpul anului Scris/Oral/Probă practică 40 % 
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