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DENUMIRE DISCIPLINĂ/MODUL
1. Date despre disciplină/modul
Tehnologia Alimentelor
Facultatea
Alimentaţie şi Nutriţie
Departamentul
Ciclul de studii
Studii superioare de master, ciclul II
Calitatea şi Siguranța Produselor Alimentare/Managementul Restaurantelor și
Programul de studii
Serviciilor Catering

Anul de studii

Semestrul

I

Tip de
evaluare

I

Categoria
formativă

Examen

F- unitate de curs
fundamentală

Categoria de Credite
opţionalitate ECTS
O- unitate de
curs obligatorie

5

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
150

Din care
Ore auditoriale
Curs Laborator/seminar
20

20

Proiect de
an
-

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
110

-

3. Precondiţii de acces la disciplină/modul
Bazele statului şi dreptului, Sanitaria şi Igiena, Planificarea la întreprindere şi
Conform planului de
dezvoltarea proceselor tehnologice
învăţământ
Conform competenţelor 4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Pentru prezentarea materialului didactic este necesară dotarea auditoriului cu mijloace
Curs

media. Nu vor fi tolerate întârzierile masteranzilor, precum şi convorbirile telefonice în
timpul cursului

Laborator/seminar

Masteranzii vor elabora lucrări individuale pe teme repartizate încă din
startul cursului, care vor fi prezentate la lucrările practice pe măsura atingerii
subiectului la orele de prelegeri.Termenul de predare a lucrărilor individuale –
până la finalizarea modulului.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
CPM1. Utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei alimentelor şi
profesionale siguranţei alimentare.
CPM3. Realizarea și perfecționarea controlului conformităţii produselor
alimentare în toate fazele de producţie.
CPM5. Implementarea şi monitorizarea sistemelor de management al
calităţii şi siguranţei alimentare.
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Competenţe
transversale

CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de
inginer în cadrul propriei strategii de muncă calificată și eficientă
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup. Promovarea spiritului de
inițiativă, dialogului, cooperării, respectului față de ceilalți
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul
inserției pe piața muncii și al adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru
dezvoltarea personală și profesională. Utilizarea eficientă a abilităților lingvistice și
a cunoștințelor de tehnologia informației și comunicării

6. Obiectivele disciplinei/modulului
Obiectivul general Studierea elementelor de bază ale legislaţiei alimentare, concepţiei de protecţie
a consumatorului, de funcţionare a pieţei produselor alimentare, acoperirea
instituţională a elementelor de analiză a riscului. Un loc important este acordat
elementelor esenţiale ale sistemului de siguranţă a alimentelor, structurii
ierarhice a cadrului legislativ-normativ în Republica Moldova: Acte legislative,
Regulamente şi reglementări, aprobate prin hotărâri de guvern, precum şi
acţiunile prioritare în atingerea obiectivelor specifice – siguranţa alimentară.
Obiectivele
• Studierea particularităţilor generale privind legislaţia alimentară.
specifice
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.
7. Conţinutul disciplinei/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
Tema 1: Principii și cerințe ale legislaţiei alimentare. Mişcare liberă a
bunurilor. Organisme internaţionale cu atribuţii în asigurarea siguranţei şi
securităţii alimentare pe plan mondial.
Tema 2: Suportul legal naţional în siguranţa alimentelor. cadrul legislativnormativ al asigurării inofensivităţii alimentelor în Republica Moldova.
Tema 3: Legea nr. 306 din 30.11.2018 privind siguranța alimentelor
Tema 4: Legea nr.50 din 28.03.2013 cu privire la controale oficiale pentru
verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și prodse
alimentare și cu normele de sănătate și bunăstarea animalelor.
Tema 5: Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea
consumatorului cu privire la produse alimentare.
Tema 6 Legea nr. 66-xvi din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu
frecvenţă
frecvenţă
redusă
4

4
4
2

4
2
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geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate
Total prelegeri:

Tematica activităţilor didactice
Tematica lucrărilor practice/seminarelor
Tema 1: Principii și cerințe ale legislației alimentare. Mişcare liberă a
bunurilor. Organisme internaţionale cu atribuţii în asigurarea siguranţei şi
securităţii alimentare pe plan mondial.
Tema 2: Suportul legal naţional în siguranţa alimentelor. cadrul legislativnormativ al asigurării inofensivităţii alimentelor în Republica Moldova.
Tema 3: Legea nr. 306 din 30.11.2018 privind securitatea alimentelor
Tema 4: Legea nr.50 din 28.03.2013 cu privire la controale oficiale pentru
verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și prodse
alimentare și cu normele de sănătate și bunăstarea animalelor.
Tema 5: Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea
consumatorului cu privire la produse alimentare.
Tema 6 : Legea nr. 66-xvi din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor
geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate
Total lucrări practice/seminare:

20

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu
frecvenţă
frecvenţă
redusă
4

4
4
2

4

2

20

8. Referinţe bibliografice
Principale
1. Legislaţie alimentară : Suport de curs / Eugenia Covaliov,Natalia Suhodol, Olga
Deseatnicov, Rodica Sturza ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor,
Dep. Alimentaţie şi Nutriţie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2020. – 137 p.
2. Legea siguranța alimentelor, nr. 306 din 30.11.2018 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 59-65 din22.02. 2019);
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. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea
conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu
normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor (Publicat : 07.06.2013 în Monitorul
Oficial Nr. 122-124 art Nr : 383);
5. Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor ( Publicat : 06.06.2008 în
Monitorul Oficial Nr. 99-101 art Nr : 362);
6. Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior (Publicat : 22.10.2010 în
Monitorul Oficial Nr. 206-209 art Nr : 681);
7. Legea nr. 115 din 09.06.2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică
(Publicat : 15.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 95-97 art Nr : 446);
8. 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);
9. Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice,
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate (Publicat : 25.07.2008 în
Monitorul Oficial Nr. 134-137 art Nr : 527 );
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10. Legea nr. 590 din 22.09.1995 cu privire la standardizare (Publicat : 22.02.1996 în
Monitorul Oficial Nr. 11-12 art Nr : 116 );
11. Legea nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice
( Publicat : 03.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 67 art Nr : 183 );
12. Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a
conformităţii (Publicat : 07.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 46-47 art Nr : 136);
13. Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de
întreprinzător (Publicat : 31.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 181-184 art Nr : 595);
14.Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de
întreprinzător (Publicat : 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175
art Nr : 494) .
15.Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la
produsele alimentare (Publicat : 12-01-2018 în Monitorul Oficial Nr. 7-17 art. 54);

Suplimentare

14. Regulament sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz
fitosanitar din sau de pe produsele alimentare şi hrana de origine vegetală şi animală
pentru animale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1191 din 23.12.2010
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 5-14 din 14.01.11)
15. Hotărâre de Guvern nr. 115 din 08.02.2013 privind controlul nitraţilor în produsele
alimentare de origine vegetală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 31-35 din
15.02.2013);
16. Regulament sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 520 din 22 iunie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 108-109 din 29.06.2010)
17. Regulament sanitar privind aditivii alimentari aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr.229 din 29.03.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 69-74 din
05.04.13);
18. Reguli generale de igienă a produselor alimentare aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 412 din 25.05.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 83-84 din
28.05.2010);
19. Reguli specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală aprobate prin
Hotărîrea Guvernului № 435 din 28 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 83-84 din 28 mai 2010);
20. Normele privind etichetarea produselor alimentare, aprobate prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr. 996 din 20.08.2003 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 189-190 din 2003)
21. Regulament sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele
alimentare nr. 196 din 25.03.2011 (Monitorul Oficial nr.46-52/229 din 01.04.2011)
22. Regulament sanitar privind materialele şi 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 )
23. Regulament sanitar privind produsele alimentare noi nr. 925 din 31.12.2009
(Monitorul Oficial nr.2-4/16 din 15.01.2010)
24. http://lex.justice.md/viewdoc
25. www.ansa.gov.md/.

9. Evaluare
Forma de
Periodică
Curentă
învățământ
Atestarea 1
Atestarea 2
Cu frecvență
15%
15%
15%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare ;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări şi seminare;

Lucrul
individual
15%

Examen final
40%

5

