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LEGISLAȚIA ALIMENTARĂ 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie și Management în Industria Alimentară 

Catedra/departamentul Tehnologia și Organizarea Alimentației Publice 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 521.8. Inginerie şi management în industria alimentară 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

4; 
5 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
2 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

Frecvență zi – 60 24 12 - 20 10 

Frecvență redusă 
- 60 

8 4 - 38 10 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Sanitaria și Igiena, Bazele statului și dreptului, Planificarea la 
întreprindere şi dezvoltarea proceselor tehnologice. 

Conform competenţelor - 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului didacticeste necesară dotarea auditoriului cu mijloace 
media. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor elabora lucrări individuale pe teme repartizate încă din startul cursului, și 
care vor fi prezentate la lucrările practice pe măsura atingerii subiectului la orele de 
prelegeri. Termenul de predare a lucrărilor indiiduale – pînă la finalizarea semestrului. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP2. 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.  
 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru proiectarea produselor alimentației 

publice și a proceselor tehnologice asociate, în condiţii de asistenţă calificată.  
 Elaborarea de proiecte profesionale pentru proiectarea și fabricarea produselor 

alimentației publice și a proceselor tehnologice asociate, utilizând principii, procedee, 
tehnici și metode de bază consacrate în domeniu. 
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Competenţe 
profesionale 

CP2. Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii 
legate de compoziţia, valoarea nutritivă și biologică, tratament tehnologic, condiții și 
regimuri de păstrare produselor alimentației publice 

  Elaborarea de proiecte profesionale specifice, legate de compoziţia, valoarea 
nutritivă și biologică, tratamente tehnologice, păstrarea şi controlul produselor 
alimentației publice. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer şi executarea responsabilă a sarcinilor 
profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată. Promovarea 
raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi 
autoevaluării în luarea deciziilor. 

CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei 
pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea 
personală şi profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor 
de tehnologia informaţiei şi a comunicării. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Crearea studenţilor a unei imagini de ansamblu a sistemului juridic din Uniunea 
Europeană și la nivel național. Cursul oferă o examinare detaliată a legislaţiei, 
politicilor şi iniţiativelor în domeniul alimentar. Accentul se pune pe învăţarea 
studenților de a interpreta conţinutul unui act legislativ cu scopul de a-l folosi în 
activitatea profesională ca inginer în industria alimentară. 

Obiectivele specifice Să înţeleagă şi să descrie structura unui act legislativ (Lege, Hotărîre, Ordin, Decret). 
Să poată găsi informaţii legislative relevante prin folosirea diferitelor surse 
bibliografice. 
Să poată interpreta actele legislative din domeniul alimentar. 
Să aplice corect actele legislative în vederea soluționării litigiilor. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Acte juridice normative 2  
1 T2. Organisme internaţionale cu atribuţii în asigurarea siguranţei şi securităţii 

alimentare pe plan mondial  
2 

T3. Codex Alimentarius 4 4 

T4. Legislaţia alimentară () 4 

T5. Siguranţa alimentară () 4 

T6. Etichetarea generică a produselor alimentare 2  
2 T7. Protecţia consumatorilor 4 

T8. Reglementări privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje 2 1 

Total prelegeri: 24 8 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Importanţa legislaţiei în viaţa de zi cu zi a persoanelor. 
Codex Alimentarius. 

2 2 

LP2. Legislația alimentară 2 

LP3. Securitatea și Siguranța Alimentară. 2 

LP4. Etichetarea generică a produselor alimentare. 2 2 

LP5. Protecția consumatorilor. 2 

LP6. Soluționarea litigiilor cu aplicarea ac telor legislative. Studii de caz. 2 

Total lucrări de laborator/seminare: 12 4 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Craddock, N., 2006, European food legislation, EuropAid Project, Astana 

2. Goodburn, K., 2005, EU Food law, Ed. Woodhead Publishing Limited, Cambridge, UK 

3. Leicu, C., 1998, Drept comunitar, Ed. Lumina Lex, Bucureşti. 

4. Margareta Zara, 1999, Legislaţie şi protecţia consumatorului, Ed. Evrika, Brăila 

5. www.codexalimentarius.net 

6. http://eur-lex.europa.eu/ 

7. http://eur-lex.europa.eu/n-lex/ 

8.  http://europa.eu/pol/food/index_ro.htm  

9. http://www.fsis.usda.gov/PDF/Cooking_for_Groups.pdf 

10. http://www.ansvsa.ro/ http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/lib rary/pub/pub06_en.pdf 

11.  http://www.anpc.gov.ro/anpc/index.php 
Suplimentare 12. http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/commission_role_ro.htm  

13. http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?lang=RO 
14. http://www.who.int/about/en/ 
15. http://www.fao.org/ 
16. http://www.fao.org/ 
17. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0208:FIN:EN:PDF 
18. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0099:FIN:RO:PDF 
19. http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa.htm 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări ; 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea individuală; 
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