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TEMATICA – Sef de lucrari, pozitia 20 

Disciplina -Expertiza si siguranta alimentara 

 
1. Sistemul European si National de supraveghere al sigurantei alimentare 

2. Riscurile consumului de alimente contaminate. Tipurile de contaminare ale alimentelor 

3. Oportunitatea si semnificatia controlului microbiologic prin analize de laborator in siguranta 

alimentelor 

4. Metode de biodetectie utilizate in siguranta alimentelor 

5. Microorganisme din alimente cu impact ( toxiinfectii alimentare) asupra sanatatii 

consumatorului ( clostridii, S. aureus, E. coli,  Salmonella, Listeria, Campylobacter, Yersinia) 

6. Controlul sigurantei alimentelor in unitatile de procesare, depozitare, comercializare a 

produselor alimentare si la frontiera (Principii, tehnici ale controlului , documente oficiale) 

7. Principii de lucru , elemente de tehnica si documente ce se intocmesc in activitatea de audit a 

sistemului de management al sigurantei alimentelor ( SMSA) 

8. Elemente de legislatie nationala si internationala privind siguranta alimentelor 

1. Sistemul national si international de supraveghere a sigurantei alimentelor 

2. Sitemului HACCP ( Importanta, principii, adaptarea principiului in Romania) 

3. Ghidurile  de bune practici de productie ( GMP) si de bune practici a igienei alimentare ( GHP) 

in industria alimentara 

4. ISO 22000/2005. Importanta, continut, semnificatie in siguranta alimentelor 

5. Relatia intre normele GMP, GHP, ISO 9001/2000 si ISO 22000/2005 

6. Elaborarea si implementarea sistemului HACCP in industrie  alimentarie 

7. Managementul sistemului de siguranta a alimentelor ( standardele  managementului , obiective 

masurabile, managementul proiectelor, criza de management, mijloace de perfectionare a 

managementului ( SMSA) 

8.Prelucrarea si interpretarea datelor privind microbiologia alimentelor. Siteme informatice de 

asigurare a securitatii alimentelor- posibile si limite   
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TEMATICA – Sef de lucrari, pozitia 20 

Disciplina - Legislatie si protectia consumatorului 

 
1.Noţiuni generale despre acte juridice normative 

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; 

 1.5.Tehnica elaborării normelor juridice; 

2.Protecţia consumatorilor, siguranţă şi securitate alimentară la nivel mondial 

2.1. Protecţia consumatorilor - obiectiv principal al Organizaţiei Naţiunilor Unite; 

 2.2. Rolul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (WHO) în asigurarea securităţii alimentare şi 

nutriţionale; 

 2.3.Rolul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO); 

 2.4.Comisia Codex Alimentarius - organism mixt al Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură 

(FAO) şi al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (WHO) în politici nutriţionale şi alimentare; 

 2.5.Comisia Codex Alimentarius şi protecţia consumatorilor; 

3.Protecţia consumatorilor, siguranţă şi securitate alimentară la nivelul Uniunii Europene 

3.1.Aspecte generale referitoare la Uniunea Europeană; 

3.2.Cadrul instituţional al politicii europene de protecţie a consumatorilor Dimensiunea europeană a 

politicii de protecţie a consumatorilor; 

 3.3.Protecţia consumatorului de alimente în spaţiul Uniunii Europene; 

 3.4.Carta Albă a Siguranţei Alimentare; 

 3.5.Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor (European Food Safety Authority - EFSA) 

– organism european cu atribuţii în siguranţă alimentară pe plan european; 

4.Protecţia consumatorilor şi siguranţă alimentară în România 

4.1. Protecţia consumatorului – componentă a politicii de protecţie socială; 

4.2. Definirea drepturilor consumatorilor; Protecţia consumatorilor în România; 

4.3. Cadrul instituţional privind protecţia consumatorului în România; 

 4.4.Organisme naţionale cu atribuţii în siguranţa alimentară; 

4.5.Controlul – componenta de bază a activităţii desfăşurate de Comisariatele Regionale/Judeţene 

pentru protecţia consumatorilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor; 

4.6.Informarea consumatorilor în cadrul pieţei prin etichetare; 

4.7.Noi reglementări ale Uniunii Europene cu privire la igiena alimentelor şi la menţiunile 

nutriţionale şi de sănătate transpuse în legislaţia naţională; 

4.8.Noul pachet de igienă - Prevederile Regulamentului 852/2004 din 29 aprilie 2004 privind igiena 

alimentelor; Prevederile Regulamentului nr. 853/2004 cu privire la normele specifice de igienă care 

se aplică alimentelor de origine animală; 

4.9.Elemente introductive în legislatia alimentară internatională ; 

4.10.Legislatia tranzactiilor internationale cu mărfuri alimentare ; 

4.11.Reglementări legislative privind siguranta alimentelor ; 

4.12.Reglemetări privind marcarea si etichetarea alimentelor; 

4.13.Aspecte legislative specifice unor grupe de mărfuri alimentare; 



4.14.Reglementări legislative privind procesarea alimentelor ; 

4.16.Aspecte legislative internationale privind protectiaconsumatorului de produse alimentare; 

Bibliografie 

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

 Zamfir I., Manual practic de protecţia consumatorilor, Editura NVA World Galaxy Trading, 

Ploieşti, 2005 

2.Patriche D., Pistol Gh.M., Protecţia consumatorilor, Editura Regia Autonomă „Monitorul 

Oficial”, Bucureşti, 2000 

3. Rowe R., Woodroffe G., Consumer Law and Practice, Sweet&Maxwell, London, 2004 

4 Stanciu C., Instituţiile statului şi organizaţiile de consumatori, Editura Oscar Print, Bucureşti, 

2004 

5.Vasile M.A., 2009, Legislaţie şi protecţia consumatorului, Editura Europlus, Galaţi 

***Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 404/9, 30.12.2006, Regulamentul (CE) Nr. 1924/2006 

al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale 

şi de sănătate asociate alimentelor; 

*** Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 31, 1.2.2002, Regulamentul (CE) Nr. 178/2002 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 stabilind principii generale şi cerinţe 

ale legii alimentului, punând bazele Autorităţii Europene a Securităţii Alimentului şi stabilind 

proceduri în materie de securitatea alimentului; 

***Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 776 şi 777 din 13 noiembrie 2009, Ordonanţa nr. 

21/1992 privind protecţia consumatorilor, actualizată pe 27.12. 2008; 

***Monitorul Oficial al României nr. 804 din 5 septembrie 2005, Hotărârea nr. 924 din 11 august 

2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare (transpune 

Regulamentul CE nr. 852/2004); 

***Monitorul Oficial al României nr. 804 din 5 septembrie 2005, Hotărârea nr. 925 din 11 august 

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 sănătate şi de protecţie a animalelor (transpune Regulamentul CE nr. 882/2004 ); 

***Monitorul Oficial al României nr. 806 din 5 septembrie 2005, Hotărârea nr. 955 din 18 august 

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) 

***Monitorul Oficial al României Partea I nr. 147 din 27 februarie 2002, Hotărârea Guvernului nr. 

106/2002 privind etichetarea alimentelor; 

***Monitorul Oficial al României nr. 48/31 ianuarie 2000, Legea nr. 314/2002 pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernuluinr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a 

organismelor modificate genetic. 

***Legislation governing food control quality certification authorities producers, FAO 

***Food legislation review, 1998-2006 

***http://ec.europa.eu/food/index en.htm 

***http://ec.europa.eu/food/food/intro/white_paper_en.htm 

***http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/principles/index en.htm 

 ***http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/legisl_en.htm 

 ***http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guide en.ht 

 

 

 


