UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTI
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
DEPARTAMENTUL DE MEDICINĂ VETERINARĂ

PROGRAME DE STUDII POSTUNIVERSITARE

TRASABILITATEA ŞI
SECURITATEA, SIGURANŢA ŞI APĂRAREA ALIMENTULUI

1.1. Grupul ţintă căruia i se adresează programul: medici veterinari (practicieni, de industrie
alimentară, de poliţie veterinară, de laborator, farmacist, tehnolog, nutriţionist, manager de fermă,
expert guvernamental, cadru didactic, cercetător); specialişti din industria alimentară (ingineri,
subingineri, consilieri, experţi, inspectori, referenţi de specialitate).
1.2. Obiectivele programului de studii postuniversitare: Cursul este o prioritate în instruirea
postuniversitară a lucrătorilor din domeniile alimentar, medical veterinar şi/sau zootehnic în domenii
precum trasabilitatea, securitatea alimentară (Food security), siguranţa alimentară (Food safety) şi
apărarea alimentului (Food defence) şi furnizează cele mai noi cunoştinţe şi tehnici în domeniul
vizat.
Nevoia tot mai acută de hrană pentru o populaţie care s-a dublat în ultima jumătate de secol şi este
în continuă creştere, aduce în prim plan dezvoltarea sectorului zootehnic şi alimentar, în acelaşi timp
însă, cu creşterea vulnerabilităţii acestora. Viziunea oricărui guvern/organizaţii reprezentative ale
unei ţarii are în prim plan asigurarea resurselor de hrană şi apă cantitative (Food security) şi calitative
(Food safety), pentru o populaţie sănătoasă. În egală măsură, apărarea alimentului (Food defense)
constituie alături de securitate şi siguranţă un concept actual şi de perspectivă care solicită cunoştinţe

şi competenţe de evaluare, prevenire, intervenţie şi răspuns ale lucrătorilor în domenii precum cel
alimentar, medical veterinar, zootehnic. Aproape în toate domeniile de competență ale servicilor
sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, există necesitatea conceptului de trasabilitate,
impusă de actele normative ce reglementează aceste domenii, atât din punct de vedere procedural cât
și al implementării practice. De asemenea, o serie de acte normative comunitare cu aplicabilitate
directă în legislația națională, impun utilizarea conceptului în practica sănătății animalelor și a
managementului produselor și subproduselor de origine animală. Odată cu creșterea la nivel global a
complexității problemei aprovizionării cu alimente, din motive economice, procesatorii devin
susceptibili de falsificări și contaminări intenționate ale alimentelor (prin adaos de ingrediente
impure, străine, improprii sau de calitate inferioară) cât și de acțiuni care derivă din obiective
malițioase, criminale sau teroriste şi acest domeniu constituie o prioritate pentru instruirea
postuniversitară a lucrătorilor din domeniile alimentar, medical veterinar şi/sau zootehnic.
1.3. Forma de învăţământ: studii postuniversitare cu frecvenţă
1.4. Numărul de credite transferabile: 20 ECTS
1.5. Durata programului: 8 luni (180 de ore)
1.6. Intervalul calendaristic de desfăşurare al programului: octombrie 2017 - mai 2018.
Cursurile se desfăşoară astfel: vineri (16,00-20,00), sâmbătă (9,00-15,00) şi duminică (9,00-13,00), 1-2
ori/lună în prima şi a 3-a săptămână.
1.7. Limba de predare: româna
1.8. Modalitate de evaluare a cursanţilor: nota finală se compune din: % notă la examen scris,
% nota aferentă lucrărilor practice (după caz) şi % nota aferentă proiectului (după caz), conform
Fişelor de disciplină.
1.9. Numărul de sesiuni şi perioadele de timp: 1 sesiune de examinare, luna mai 2017; evaluare
pe parcurs pentru proiecte şi activităţile practice
1.10. Taxa de şcolarizare: 1400 lei
ACTUL DE STUDII ELIBERAT CURSANTULUI LA ABSOLVIRE
Certificat de atestare a competenţelor profesionale avizat de Ministerul Educaţiei Naționale
Cercetării Științifice. Certificatul este însoţit de Suplimentul descriptiv privind competenţele
profesionale dobândite, situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul de credite.

