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0
E
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A.

Obiectivele disciplinei (Obiectivele sunt formulate în termeni de competenţe profesionale)

B.

Precondiţii de accesare a disciplinei (Se enumeră disciplinele care trebuie studiate
anterior)

Disciplina urmareste asimilarea de catre studenti a:
Legislaţiei naţionale
privitoare la securitatea alimentara, , Politicilor de protectie a consumatorilor.

1.Politici şi strategii globale de securitate alimentară; 2.Chimia alimentelor;
3.Microbiologia produselor alimentare; 4.Aditivi şi ingrediente în industria alimentară;
5.Tehnologii generale în industria alimentară I, II; 6. Inocuitatea produselor alimentare
C.

Competenţe specifice (Vizează competenţele asigurate de programul de studii din care face
parte disciplina)

C1. Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului
şi siguranţei alimentare. 0%
C2. Error! Reference source not found.. 70%
C3. Error! Reference source not found. 20%
C4. Error! Reference source not found.. 10%
C5. Error! Reference source not found.. 0%
C6. Realizarea de activităţi de management şi marketing pe lanţul agro-alimentar. 0%
CT1. Aplicarea strategiilor de perseverenţă, rigurozitate, eficienţă şi responsabilitate în
muncă, punctualitate şi asumarea răspunderii pentru rezultatele activităţii personale,
creativitate, bun simt, gândire analitică şi critică, rezolvarea de probleme etc., pe baza
principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională în domeniul alimentar 0%
CT2. Aplicarea tehnicilor de interrelaţionare în cadrul unei echipe; amplificarea şi cizelarea
capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare a unor atribuţii
specifice în desfăşurarea activităţii de grup în vederea tratării / rezolvării de conflicte
individuale / de grup, precum şi gestionarea optimă a timpului. 0%

CT3. Utilizarea eficientă a diverselor căi şi tehnici de învăţare – formare pentru
achiziţionarea informaţiei din baze de date bibliografice şi electronice, atât în limba
română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională, precum şi evaluarea necesităţii si
utilităţii motivaţiilor extrinseci si intrinseci ale educaţiei continue. 0%
iar contribuţia procentuală a disciplinei la formarea studenţilor de la specializare
este de 1.887%
D.

Conţinutul disciplinei

a) Curs
Capitolul
Cap.1. Noţiuni generale despre acte
juridice normative
Cap.2. Organisme cu atribuţii în
asigurarea securităţii alimentare
Cap.3. Cadrul legislativ
Cap.4. Politici de protecţia
consumatorilor

Conţinuturi
1.1 Conceptul de act juridic normativ
1.2. Părţile constitutive ale actului juridic normativ
1.3. Elemente de structură ale actului juridic
normativ
1.4. Răspunderea juridică
2.1. Organisme naţionale.
2.2.Organisme internaţionale
3. Studiul legislaţiei naţionale privitoare la
siguranţa alimentelor

4

4
10

4.1.Educaţia consumatorilor.
4.2.Drepturile consumatorilor.
4.3.Protecţia consumatorilor.

Total ore:

Nr. de ore

10
28

b) Aplicaţii
Tipul de aplicaţie
1. Actul normativ
2. Activitatea de control
3. Etichetarea unor produse
alimentare

4. Transpunerea legislaţiei europene
în legislaţia naţională

E.

Conţinuturi
1. Identificarea elementelor
constitutive, structură
2. Dezbaterea unor cazuri concrete
din sectorul alimentar
3. Etichetarea unor produse
alimentare - mijloc de informare a
consumatorilor
4. Interpretarea transpunerii
legislaţiei europene în legislaţia
naţională - (transpunerea
Regulamentelor Europene nr.852/2004
din 29.04.2004 privind igiena
alimentelor şi a nr.853/2004 cu privire
la normele specifice de igienă care se
aplică alimentelor de origine animală

Nr. de ore /
temă
2
12
6

Nr. de ore /
tip de
aplicaţie
2
12
6

8

8

Evaluare (Se precizează metodele, formele de evaluare şi ponderea acestora în stabilirea
notei finale. Se indică, potrivit Anexelor nr.1 şi 1 bis din Metodologia CNCSIS, standardele
minime de performanţă, raportate la competenţele definite la pct. A. „Obiectivele
disciplinei”.)

Modul de examinare: examen scris cu durata de 3 ore, cuprinzând două subiecte teoretice.
Ponderea examenului în nota finală: 60%, ponderea activităţilor pe parcurs în
nota finală: 40%.
F.

Repere metodologice (Strategia didactică, materiale, resurse)
Strategia didactică: curs interactiv, utilizarea facilităţilor moderne de predare
Materiale didactice: note de curs şi în format electronic, cărţi, utilizarea resurselor
campusului virtual al UPT
Resurse: bibloteca UPT, acces la baze de date ştiinţifice (Sciencedirect, etc.)

G.

Bibliografie (Se indică bibliografia minimală obligatorie. Toate titlurile se găsesc în biblioteca
UPT.)
1.Banu,I.,Politici şi strategii globale de securitate alimentară, University Press, Galaţi, 2007
2.Banu,C., Suveranitate, securitate şi siguranţă alimentară, ASAB, Bucureşti, 2007
3. *** Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 404/9, 30.12.2006, Regulamentul (CE) nr.1924/2006 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 20.12.2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate
asociate alimentelor
4. *** Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 31,01.02.2002, Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 28.01.2002 stabilind principii generale şi cerinţe ale legii
alimentului, punând bazele Autorităţii Europene a Securităţi Alimentului şi stabilind proceduri în
materie de securitatea alimentului
5. ***Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 776 şi 777 din 13.11.2009, Ordonanţa 21/1992
privind protecţia consumatorilor, actualizată pe 27.12.2008
6. ***Monitorul Oficial al României, nr. 804 din 05.09.2005, Hotărârea 924 din 11.08.2005 privind
aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare (transpune Regulamentul CE nr.
852/2004)
7. ***Monitorul Oficial al României, nr. 804 din 05.09.2005, Hotărârea 925 din 11.08.2005 pentru
aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii
cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sate şi de protecţie
a animalelor (transpune Regulamentul CE nr. 882/2004)
8. ***Monitorul Oficial al României, nr. 806 din 05.09.2005, Hotărârea 955 din 18.08.2005 privind
aprobarea Regulilor specifice pentru organizarea de controale oficiale referitoare la produsele de
origine animală destinate consumului uman (transpune Regulamentul CE nr. 854/2004)
9. ***Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27.02.2002, Hotărârea Guvernuli
nr.106/2002 privind etichetarea alimentelor
10. ***Monitorul Oficial al României, nr. 48/ 31.01.2000, Legea nr.314/2002 pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a
organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor
rezultate din acestea
H.

Compatibilitate internaţională (Se indică 1-3 universităţi în care se predă disciplina la care
se referă acest syllabus sau discipline apropiate precizându-se: numele universităţii, site-ul
pe care este disponibilă informaţia si data la care informaţia a fost preluată.)
1.The State University of New Jersey (rutgers.edu) 31.01.2012
2. Royal Agricultural College (rac.ac.uk) 31.01.2012
3. UIUC College of Agricultural Consumer and Environmental Sciences (illinois.edu) 31.01.2012

Data avizării în catedră: 25.02.2013
Director departament,

Conf. dr. ing. Mihai Medeleanu

Titular disciplină,

Ș.l. dr. ing. Simona POPA

