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TOXICOLOGIA ȘI SECURITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologia Alimentelor 

Catedra/departamentul Alimentație și Nutriție 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

S.07.O.051.1/Programul de 
studiu 

541.1 Tehnologie și Management în Alimentație Publică 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

IV (învățămînt cu frecvență); 
V (învățămînt cu frecvență 

redusă) 

7; 
8 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățămînt 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

F 120 36 24 - 30 30 

FR 120 14 8 - 58 40 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Bazele nutriției și securitatea alimentară 

Conform competențelor A determina compoziţia fiecărui aliment sau grupului de alimente în 
substanţe toxice. 
 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector și 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenților, precum și convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenții vor perfecta rapoarte conform condițiilor impuse de indicațiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 
5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CP 4. Proiectarea şi îmbunătăţirea continuă a operaţiilor tehnologice din domeniul 
alimentației publice 

 Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor și metodelor specifice proiectării 
produselor alimentației publice și a proceselor tehnologice asociate. 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor, 
tehnicilor și metodelor principale de proiectare a produselor alimentației publice și a 
proceselor tehnologice asociate acestora. 

 Elaborarea de proiecte profesionale pentru proiectarea și fabricarea produselor 
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alimentației publice și a proceselor tehnologice asociate, utilizând principii, 
procedee, tehnici și metode de bază consacrate în domeniu. 

 CP 6. Cunoaşterea şi aplicarea măsurilor de creştere a calităţii produselor de alimentație 
publică și a sistemelor tehnice implicate în realizarea acestora 

  Descrierea conceptelor, noţiunilor de bază privind calitatea şi controlul produselor 
alimentației publice definite de standardele naţionale şi internaţionale. 

  Identificarea metodelor de apreciere a calităţii produselor alimentației publice în 
proiectare, producere şi desfacere, precum şi a procedeelor de bune practici de 
igienă bazate pe principiile siguranţei alimentare. 

  Aplicarea de principii şi metode de bază pentru realizarea controlului calităţii 
materiei prime, semifabricatelor şi produselor finite: evaluarea caracteristicilor, 
performanţelor în domeniul managementului calităţii şi siguranţei alimentare. 

  Stabilirea metodelor de analiză, încercări specifice produselor alimentației publice, 
caracterizarea produselor alimentației publice în conformitate cu prevederile legale 
actuale. 

  Elaborarea schemelor de control de calitate la fabricarea produselor alimentației 
publice, ghidurilor interne de bune practici în unităţile din domeniul alimentației 
publice sau după caz a planului HACCP, având în vedere tipul unităţii, capacitatea de 
producere şi specificul unităţii. 

 
 

Competențe 
transversale 

CT 1. Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer și executarea responsabilă a sarcinilor 
profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă și asistenţă calificată. Promovarea 
raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi 
autoevaluării în luarea deciziilor. 
CT 2. Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite 
paliere ierarhice. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii 
pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi multiculturalităţii şi îmbunătăţirea 
continuă a propriei activităţi. 
CT 3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei 
pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia și pentru dezvoltarea 
personală și profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice și a cunoştinţelor de 
tehnologia informaţiei şi a comunicării. 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Studiul toxinelor şi acţiunea lor asupra omului 

Obiectivele specifice  Iniţiere în noile riscuri alimentare: ESB, OGM, alergii alimentare etc.; 

 Studiul posibilităţilor de prevenire a intoxicaţiilor, protecţie şi reglementare în 
domeniul inocuităţii alimentelor; 

 Studiul legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniul securităţii alimentelor; 

 Studiul influenţei diverselor procese tehnologice de preparare a alimentelor 
asupra calităţii lor, studiul noilor tehnologii vizând asigurarea calităţii, inocuităţii şi 
disponibilităţii produselor alimentare; 

 Iniţiere în studiul metodelor de laborator de identificare a toxinelor în alimente. 
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7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

Învățământ 
cu 

frecvență 

Învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Noţiuni de bază. Problema actuală în domeniul « Toxicologie şi securitate 
alimentară». Mecanismul de acţiune a toxinelor. Intoxicațiile alimentare și 
studiul in vivo și in vitro a lor. 

8 5 

T2. Substanţele naturale nocive ale alimentelor. Teste de scurtă durată a 
mutagenezei. Analiza reziduurilor toxice. 

7 1 

T3. Toxicitatea metalelor. Toxicitatea ciupercilor. Toxicitatea şi poluarea 
bacteriană 

6 2 

T4. Nitraţi. Nitriţi. Nitrozamine. Toxicitatea hidrocarburilor aromatice policiclice 
şi compuşii de piroliză. Utilizarea, metabolismul şi toxicitatea alcoolilor 
(etilic, metilic). Iradierea ionizantă. 

7 2 

T5. Aditivi alimentari. Medicamente veterinare şi igiena publică. Problema 
materialului în contact cu alimentul. 

6 4 

Total prelegeri: 36 14 
 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

Învățământ 
cu 

frecvență 

Învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Studiul conţinutului de micotoxine în diferite produse alimentare 6  

LL2. Determinarea conţinutului de nitraţi în fructe şi legume 6  

LL3. Determinarea conţinutului de alcool metilic în băuturile alcoolice 6 4 

LL4. Determinarea anhidridei sulfuroase în produsele alimentare 6 4 

Total lucrări de laborator/seminare: 24 8 
 

8. Referințe bibliografice 

Principale 1. R. Derache. Toxicologie et sécurité des aliments: Technique et documentation, 
Lavoisier, 1986. 
2. Bénédicte Rullier. L’hygiène alimentaire.- Paris: Nathan, 1995. 
3. G. Popa, S. Dumitrache, C. Apostol, B. Segal, R. Segal, V. Teodoru. Toxicologia 
produselor alimentare. Bucureşti: Editura Academiei, R.S. România. 
4. Dr. Frédéric Saldman. Les nouveaux risques alimentaires.- Paris: Edition Ramsay, 1997. 
5. Documents du Codex Alimentarius. 
6. E: Dupouy: Toxicologie et sécurité des aliments. Support des cours. 

Suplimentare 1. ‘European Policy on Food Safety’: Comments and suggestions on the White Paper on Food 
Safety. /Trends in Food Science and Technology, vol. 11; issue 12; December 2000. 
2. European Commission (2000) `White Paper on Food Safety in the European Union’ COM 
(99)719, 12 January 2000; available at 
http://europa.eu.int/comm/food/fs/intro/index_en.html. 
3. European Parliament (1997) `Report on Alleged Contraventions or Maladministration in the 
Implementation of Community law in relation to BSE, Without Prejudice to the Jurisdiction of 
the Community and National Courts Report of the Inquiry from a Temporary Committee into 
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BSE'; reporter: Manuel Medina Ortega. 7 February DOC EN\RR\319\319544, Strasbourg. 
4. Commission of the European Communities (1997). `Consumer Health and Food Safety' COM 
(97)183, 30 April. 
5. Council of the European Union (2000) `Resolution on Health and Nutrition' 14274/00 SAN 
141, 14 December, Brussels. 
6. Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, Annex 1A-4 to Final 
Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, April 15 
1994 (the Sanitary and Phytosanitary Standards Agreement), Articles 2.2, 3.1 and 3.3 . 

 

9. Evaluare 
a) învățământ cu frecvență 

Curentă 
Proiect de curs Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri și lucrări de laborator; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări și lucrări de laborator; 
Obținerea notei minime de „5” la proiectul de curs; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii diferitor aspecte ale ştiinţei alimentelor. 

 
b) Învăţământ cu frecvenţă redusă 

Curentă 
Examen final 

Lucrare individuală Laborator 

20% Admis 80% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator. 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea individuală. 
Obţinerea notei „admis” la lucrarea de laborator. 
 

 


