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BAZELE STATULUI ȘI DREPTULUI și LEGISLAȚIA ÎN RAMURĂ 

 

 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Facultatea Tehnologia Alimentelor 

Catedra/departamentul Departamentul Alimentație și Nutriție  

Departamentul Drept 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0721.2.  Tehnologia  produselor alimentare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 

Categoria 

formativă 

Categoria de 

opţionalitate 

Credite 

ECTS 

 

II (învăţământ cu frecvenţă); 

II (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

 

3; 

3 

E 

E, LV 

 

U - initate de 

curs de 

orientare socio 

-umanistică 

A – unitate de 

curs la alegere  
4 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în planul 

de învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 

Proiect de 

an/lucrare 

de 

verificare 

Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

zi 120 30 30 - 30 30 

fr 120 12 8 - 100 - 

 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ  

Conform competenţelor Dezvoltarea capacităţii de analiză, sinteză şi de utilizare adecvată a 

ansamblului integrat, coerent, dinamic şi deschis de cunoştinţe şi abilităţi 

în vederea aplicării lor asupra diferitor raporturi juridice. Capacitatea de a 

susţine public un discurs coerent, logic şi retoric. 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs  Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 

calculator. Pentru cursul interactiv, dezbatere, problematizare – tablă interactivă. Nu vor 

fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Laborator/seminar  

 

 

5. Competenţe specifice acumulate 
 

Competenţe 

transversale 

CPL 1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria 

științelor exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini 

specifice proiectării, fabricării produselor alimentare. 

  CT2. definirea activităților pe etape si repartizarea acestora subordonaților cu 

explicarea completă a îndatoririlor, în funcție de nivelurile ierarhice, asigurând schimbul 

eficient de informații și comunicarea interumană. 

CT2. 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 

http://www.utm.md/
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continuă a propriei activităţi. 

 
 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea de către studenţi a limbajului juridic general, a 

cunoştinţelor referitoare la stat și drept, în generalitatea şi esenţialitatea lor; dobândirea 

capacităţii de explicare şi interpretare a conceptelor, principiilor şi legităţilor 

fundamentale ale fenomenului juridic, care va constitui fundamentul pregătirii 

studenților şi va facilita  rezolvarea de către ei a unor probleme specifice domeniului. 

Obiectivele specifice - Studierea particularităţilor  generale privind  legislaţia alimentară. Mişcare liberă 

a bunurilor.  Organisme internaţionale cu atribuţii în asigurarea siguranţei şi 

securităţii alimentare pe plan mondial; 

- Studierea  elementelor esenţiale ale sistemului de siguranţă a alimentelor. 

Acoperirea instituţională a elementelor de analiză a riscului. Acţiuni prioritare în 

atingerea obiectivelor specifice –  siguranţa alimentară; 

- Clasificarea ierarhică în cadrul legislativ-normativ în Republica Moldova: Acte 

legislative, Regulamente şi reglementări, aprobate prin hotărâri de guvern; 

- Analiza cadrului legislativ-normativ în domeniul legislaţiei alimentelor în 

Republica Moldova: Acte legislative, Regulamente şi reglementări, aprobate prin 

hotărâri de guvern. 

- Sistematizarea cunoştinţelor dobândite ca urmare a prelegerilor susţinute; 

- Utilizarea adecvată a cunoştinţelor teoretice, a cadrului legislativ la examinarea 

problemelor din domeniul respectiv; 

- Determinarea  noţiunii de stat, formă de stat, drept, normă juridică, ramură de 

drept, infracţiuni, contract, angajator, salariat etc.  

- Evidenţierea trăsăturilor specifice ale acestora;   

- Evidenţierea specificului   ramurilor de drept privat şi public;  

- Identificarea deficienţelor şi problemelor pe care le prezintă unele imperfecţiuni 

ale legislaţiei în vigoare; 

- Folosirea  cunoştinţelor teoretice  în procesul de formare continuă etc. 
 

7. Conţinutul unităţii de modulului Bazele Statului și Dreptului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T 1. Dispoziţii generale privind originea şi esenţa statului. 1 0,5 

T 2. Dispoziţii generale privind originea şi esenţa dreptului. 1 0,5 

T 3. Noţiuni generale cu privire la dreptul constituţional. 1 0,5 

T 4. Noţiuni generale cu privire la dreptul administrativ. 1 0,5 

T 5. Noţiuni generale cu privire la dreptul dreptului civil. 2 0,5 

T 6. Noţiuni  generale cu privire la dreptul de procedură civilă. 2 0,5 

T 7. Noţiuni generale cu privire la dreptul familiei. 1 0,5 

T 8. Noţiuni  generale cu privire la dreptul muncii. 1 0,5 

T 9. Noţiuni generale cu privire la dreptul penal. 1 0,5 

T 10. Noţiuni generale cu privire la dreptul comercial. 1 0,5 

T 11. Noţiuni generale cu privire la dreptul vamal. 1 0,5 

T 12. Legislaţia de bază în dependenţă de specializare. 2 0,5 

T13: Informaţii generale privind  legislaţia alimentară. Mişcare liberă a 

bunurilor.  Organisme internaţionale cu atribuţii în asigurarea siguranţei şi 

securităţii alimentare pe plan mondial. 

2 1 

T14: Suportul legal naţional în siguranţa alimentelor. cadrul legislativ-normativ 2 1 
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al asigurării inofensivităţii alimentelor în Republica Moldova. 

T15: Legea nr. 78-XV din 28.03.2004 privind produsele alimentare 4 1 

T16: Legea nr. 105  din  13.03.2003 privind protecţia consumatorilor. 2 1 

T17: Legea  Nr. 113 din  18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a 

cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor    

2 1 

T18 : Legea nr. 115 din 09.06.2005 cu privire la producţia agroalimentară 

ecologică   

3 1 

Total prelegeri 30 12 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

T 1. Dispoziţii generale privind originea şi esenţa statului. 1 0,5 

T 2. Dispoziţii generale privind originea şi esenţa dreptului. 1  

T 3. Noţiuni generale cu privire la dreptul constituţional. 1 0,5 

T 4. Noţiuni generale cu privire la dreptul administrativ. 1  

T 5. Noţiuni generale cu privire la dreptul dreptului civil. 2 0,5 

T 6. Noţiuni  generale cu privire la dreptul de procedură civilă. 2 0,5 

T 7. Noţiuni generale cu privire la dreptul familiei. 1 0,5 

T 8. Noţiuni  generale cu privire la dreptul muncii. 1 0,5 

T 9. Noţiuni generale cu privire la dreptul penal. 1 0,5 

T 10. Noţiuni generale cu privire la dreptul comercial. 1  

T 11. Noţiuni generale cu privire la dreptul vamal. 1  

T 12. Legislaţia de bază în dependenţă de specializare. 2 0,5 

T13: Informaţii generale privind  legislaţia alimentară. Mişcare liberă a 

bunurilor.  Organisme internaţionale cu atribuţii în asigurarea siguranţei şi 

securităţii alimentare pe plan mondial. 

2 1 

T14: Suportul legal naţional în siguranţa alimentelor. cadrul legislativ-normativ 

al asigurării inofensivităţii alimentelor în Republica Moldova. 

2 1 

T15: Legea nr. 78-XV din 28.03.2004 privind produsele alimentare 4 1 

T16: Legea nr. 105  din  13.03.2003 privind protecţia consumatorilor. 2 0,5 

T17: Legea  Nr. 113 din  18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a 

cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor    

2 0,5 

T618: Legea nr. 115 din 09.06.2005 cu privire la producţia agroalimentară 

ecologică   

3 - 

Total seminare 30 8 

 
 

 

 

 

 

 

7. Referinţe bibliografice 
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Principale Modul I 

1. Ina Bostan, Ursu Viorica, Pisarenco Olga, Chiriac Natalia. Bazele statului ș i dreptului, 

Suport de curs. Chiș ină u 2017; 

2. Dan Ciobanu. Introducere în studiul dreptului. Editura Hyperion XXI, Bucureş ti 1992. 

3. Ion Pîră u.  Bazele statului ș i dreptului. Chiș ină u 2006. 

4. Constituţ ia Republicii Moldova, adoptată  la 29 iulie 1994 // Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 18 august 1994, Nr.1; 

Modul II 

1. Ciobanu C., Deseatnicov O., Sturza R., Legislaț ie alimentară  – support de curs, 

Editura tehnica-UTM, 130 p.,  Chiș ină u, 2017. 

2. Legea privind produsele alimentare, nr. 78-XV din 18.03.2004 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova nr. 083 din 2004); 

3. Legeа  nr.221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară  (Publicat : 14.03.2008 

în Monitorul Oficial Nr. 51-54 art Nr : 153); 

4.  Legea nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecţ ia plantelor ş i la carantina 

fitosanitară  (Publicat : 10.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 241-246     art Nr : 748); 

5. Legea nr. 119 din  22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar ş i la fertilizanţ i 

( Publicat : 25.06.2004 în Monitorul Oficial Nr. 100-103 art Nr : 510); 

6.  Legea nr. 57 din 10.03.2006 viei ş i vinului  (Monitorul Oficial Nr. 75-78 din 

19.05.2006.); 

7. Legea nr. 658 din 29.10.1999 Legea culturilor nucifere (Publicat : 29.12.1999 în 

Monitorul Oficial Nr. 153-155 art Nr : 749); 

8. Legea  nr. 728 din  06.02.1996 cu privire la pomicultură  (Publicat : 14.04.2010 în 

Monitorul Oficial Nr. 52-53     art Nr : 161); 

9. Legea nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea 

conformită ţ ii cu legislaţ ia privind hrana pentru animale ş i produsele alimentare ş i cu 

normele de să nă tate ş i de bună stare a animalelor (Publicat : 07.06.2013 în Monitorul 

Oficial Nr. 122-124     art Nr : 383); 

10. Legea nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor ş i a cerinţ elor generale 

ale legislaţ iei privind siguranţ a alimentelor (Publicat : 13.07.2012 în Monitorul Oficial 

Nr. 143-148     art Nr : 467 ); 

11. Legea nr. 33 din  24.02.2006 privind depozitarea cerealelor ş i regimul certificatelor de 

depozit pentru cereale (Publicat : 19.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 75-78     art Nr : 

310); 

12. Legea nr. 38 din  29.02.2008 privind protecţ ia mă rcilor ( Publicat : 06.06.2008 în 

Monitorul Oficial Nr. 99-101 art Nr : 362); 

13. Legea nr. 231 din 20.07.2006 privind identificarea ş i înregistrarea animalelor (Publicat 

: 11.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 126-130     art Nr : 623); 

14. Legea nr. 231 din  23.09.2010 cu privire la comerţ ul interior (Publicat : 22.10.2010 în 

Monitorul Oficial Nr. 206-209     art Nr : 681); 

15. Legea nr. 115 din  09.06.2005 cu privire la producţ ia agroalimentară  ecologică  

(Publicat : 15.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 95-97 art Nr : 446); 

16. Legea nr. 422 din 22.12.2006 privind securitatea generală  a produselor (Publicat : 

16.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 36-38 art Nr : 145); 

17. Legea nr. 66-XVI  din  27.03.2008  privind protecţ ia indicaţ iilor geografice, 

denumirilor de origine ş i specialită ţ ilor tradiţ ionale garantate (Publicat : 25.07.2008 

în Monitorul Oficial Nr. 134-137     art Nr : 527 );  

18. Legea nr. 590 din  22.09.1995 cu privire la standardizare (Publicat : 22.02.1996 în 

Monitorul Oficial Nr. 11-12 art Nr : 116 ); 

19. Legea nr. 10 din  03.02.2009 privind supravegherea de stat a să nă tă ţ ii publice 

( Publicat : 03.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 67 art Nr : 183 ); 

20. Legea nr. 235 din  01.12.2011 privind activită ţ ile de acreditare ş i de evaluare a 

conformită ţ ii (Publicat : 07.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 46-47     art Nr : 136); 

21. Legea nr. 131 din  08.06.2012 privind controlul de stat asupra activită ţ ii de 

întreprinză tor (Publicat : 31.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 181-184 art Nr : 595); 

22. Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activită ţ ii de 

întreprinză tor (Publicat : 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175     art Nr : 494); 

Suplimentare Modul I 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348201
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336925
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336925
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312742
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=316207
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311709
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334255
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348113
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348113
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348113
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344007
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344007
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=316219
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=316219
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328048
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=316997
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336378
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312917
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=321895
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311694
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331169
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342417
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342417
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344613
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344613
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340497
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340497
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1. Codului familiei al Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova Nr.1316 – XIV din 26 

octombrie 2000 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 26 aprilie 2001, nr. 47-48, 

Chiș ină u, 2001;  

2. Codul civil al Republici Moldova ą  1107-XV din 06.06.2002, MO ą  82-86/661 din 

22.06.2002. 

3. Codul de procedură  civilă  al Republici Moldova ą  225-XV din 30.05.2003, MO ą  111-

115 din 12.06.2003. 

Modul II 
1. Regulament sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz 

fitosanitar din sau de pe produsele alimentare ş i hrana de origine vegetală  ş i animală  

pentru animale, aprobate prin Hotă rârea Guvernului nr. 1191 din 23.12.2010 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 5-14 din 14.01.11) 

2. Hotă râre de Guvern nr. 115 din 08.02.2013 privind controlul nitraţ ilor în produsele 

alimentare de origine vegetală  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 31-35 din 

15.02.2013); 

3. Regulament sanitar privind contaminanţ ii din produsele alimentare, aprobat prin 

Hotă rârea Guvernului nr. 520 din 22 iunie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova nr. 108-109 din 29.06.2010) 

4. Regulament sanitar privind aditivii alimentari aprobat prin Hotă rîrea Guvernului nr.229 

din 29.03.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 69-74 din 05.04.13); 

5. Reguli generale de igienă  a produselor alimentare aprobate prin Hotă rârea Guvernului 

nr. 412 din 25.05.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 83-84 din 

28.05.2010);  

6. Reguli specifice de igienă  a produselor alimentare de origine animală  aprobate prin 

Hotă rîrea Guvernului № 435 din 28 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 

nr. 83-84 din 28 mai 2010); 

7. Normele privind etichetarea produselor alimentare, aprobate prin Hotă rârea Guvernului 

Republicii Moldova nr. 996 din 20.08.2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 

189-190 din 2003) 

8. Regulament sanitar privind menţ iunile nutriţ ionale ş i de să nă tate înscrise pe 

produsele alimentare nr. 196  din  25.03.2011 (Monitorul Oficial nr.46-52/229 din 

01.04.2011)  

9. Regulament sanitar privind materialele ş i obiectele destinate să  vină  în contact cu 

produsele alimentare nr. 308  din  29.04.2011 (Monitorul Oficial nr.74-77/352 din 

06.05.2011 ) 

10. Regulament  sanitar privind produsele alimentare noi nr. 925  din  31.12.2009 

(Monitorul Oficial nr.2-4/16 din 15.01.2010) 

11. Hotă râre de Guvern nr. 1525  din  29.12.2007 cu privire la aprobarea Nomenclatorului 

mă rfurilor al Republicii Moldova ( Monitorul Oficial nr.112-114/726 din 27.06.2008) 

12. Regulament sanitar privind materialele ş i obiectele din plastic destinate să  vină  în 

contact cu produsele alimentare nr. 278  din  24.04.2013 (Monitorul Oficial nr.97-

103/340 din 03.05.2013) 

13. Regulament sanitar privind suplimentele alimentare Nr. 538 din  02.09.2009 (Monitorul 

Oficial Nr. 138-139     art Nr : 603) 

14.  Reglementare tehnică  „Carne – materie primă . Producerea, importul ş i 

comercializarea”, aprobată  prin Hotă rârea Guvernului nr 696 din 04.08.2010 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.141 - 144 din 10.08.2010);   

15.  Ordinul nr. 171 din 14.07.2006 „Cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare 

privind condiţ iile de să nă tate pentru producerea ş i comercializarea că rnii proaspete” 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 3-5, din 12.01.2007, art. 20);   

16.  Ordinul nr. 215 din 22.09.2006 „Cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare 

privind condiţ iile de să nă tate animală  ş i să nă tate publică  pentru producerea ş i 
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comercializarea că rnii tocate ş i că rnii preparate” ( Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova nr. 6-9, art. 30 din 19 ianuarie 2007);   

17.  Reglementare tehnică  „Cerinţ e de calitate ş i comercializare pentru fructe ş i legume 

proaspete”, aprobată  prin Hotă rârea Guvernului nr 929 din 31.12.2009 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova Nr. 5-7 din 19.01.2010);  

18. Reglementare tehnică  „Fructe, bace ş i legume rapid congelate”, aprobată  prin 

Hotă rârea Guvernului nr. 1402 din 13.12.2007 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova nr. 203-206 din 28.12.2007);   

19.  Reglementare tehnică  „Ciuperci. Produse din ciuperci”, aprobată  prin Hotă rârea 

Guvernului nr. 1323 din 27.11.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 215-

217 din 05.12.2008);  

20. Reglementare tehnică  „Fă ina, griş ul ş i tă râţ a de cereale”, aprobată  prin Hotă rârea 

Guvernului nr. 68 din 29.01.2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 23-26 din 

06.02.2009);  

21. Reglementare tehnică  „Uleiuri vegetale comestibile”, aprobată  prin Hotă rârea 

Guvernului nr.434 din 27.05.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.87-90 din 

04.06.2010);   

22.  Reglementare tehnică  „Zahă r. Producerea ş i comercializarea”, aprobată  prin 

Hotă rârea Guvernului Nr. 350 din 04.05.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 

nr.68-69 din 07.05.2010);   

23. Reglementare tehnică  „Produse pe bază  de gră simi vegetale”, aprobată  prin 

Hotă rârea Guvernului Nr. 16  

din  19.01.2009 (Monitorul Oficial Nr. 16-18     art Nr : 51); 

24.  Regulamentul sanitar privind sarea alimentară , aprobat prin Hotă rârea Guvernului nr. 

596 din 03.08.2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.131 - 133 din 

12.08.2011);   

25.  Normele sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin Hotă rârea Guvernului 

Republicii Moldova nr. 934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului 

informaţ ional automatizat “Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile ş i 

bă uturilor nealcoolice îmbuteliate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 131-

135 din 24.08.2007) 

26.  Reguli de control veterinar al animalelor de tă iere ş i de expertiză  veterinaro - sanitară  

a că rnii ş i produselor de carne, aprobate de Ministerul Agriculturii al URSS ş i 

ratificate de Ministerul Agriculturii ş i Industriei Alimentare al Republicii Moldova la 

31.01.98 cu directiva nr.33  

27. Norme fundamentale de radioprotecţ ie. Cerinţ e ş i reguli igienice (FNPZ -2000) din 

27.02.2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 40-41/111 din 05.04.2001)  

28. Ordinul MAIA nr. 247 din 13.11. 2006 "Cu privire la aprobarea Normei sanitare privind 

masurile de supraveghere ş i control al unor substanţ e ş i al reziduurilor acestora la 

animale vii ş i la produsele lor, precum al reziduurilor de medicamente de uz veterinar in 

produsele de origine animala"   

29.  Ordinul MAIA nr. 272 din 26 decembrie 2006 "Cu privire la aprobarea Normei sanitare 

veterinare privind metodele de prelevare a probelor de produse alimentare de origine 

animal în vederea efectuă rii analizelor de laborator pentru determinarea oficială  a 

nivelului de reziduuri de pesticide   

30.  Ordinul MAIA nr. 273 din 26 dccembrie 2006 „Cu privire la aprobarea Normei sanitară  

privind metodele de recoltare a probelor pentru controlul oficial al nivelului de 

micotoxine in produsele alimentare de origine animală   

31.  http://lex.justice.md/viewdoc  

32. www.ansa.gov.md/. 

33. www.maia.gov.md/ 

http://lex.justice.md/viewdoc
http://www.ansa.gov.md/
http://www.maia.gov.md/


                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 
 
 

4. Evaluare 

Curentă Lucrări scrise 

curente: referate, 

proiecte. 

Examen final Atestarea 1 Atestarea 2 

Zi 30% 30%  40% 

f/r - - 50% 50% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminarii; Obţinerea notei minime de „5” la atestare; Activitate susţinută în 

timpul semestrului; Exprimare clară și concisă a limbajului juridic general; Însușirea noțiunilor de bază ale 

disciplinei Bazele statului și dreptului și Legislația în ramură; Soluţionarea corecta a minimum 50% din totalul 

subiectelor din testul de examinare final. 
 

 


