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I.  Preliminarii 

 Curriculumul de față își propune să restructureze disciplina și contextul de 

implementare a acesteia, în acord cu legislația specifică în vigoare și cu strategiile naționale 

de referință pentru dezvoltarea învățământului, inclusiv a celui profesional tehnic, unde va fi 

implementat. Prezentul demers de schimbări de conținut și context la nivel de curriculum, 

care se vor relevante și cu valoare constructivă în abordarea sistemică a educației agricole, se 

bazează pe analiza situației naționale actuale, dar și a tendințelor la nivel european și 

internațional în domeniu cu referire la conceptele: calitate, standarde, reglementare, sistem 

de management al calității, siguranță alimentară etc. 

 Prezentul curriculum este un instrument metodic, ce reflectă cadrul general al predării 

disciplinei Standarde de calitate în domeniul agroalimentar, pentru asigurarea unui suport 

fundamental procesului de formare profesională a lucrătorilor calificați în domeniul 

agroalimentar din Republica Moldova în conformitate cu actele normative în vigoare. 

 Disciplina Standarde de calitate în domeniul agroalimentar are drept scop principal:  

familiarizarea elevilor cu activitatea de standardizare pentru asigurarea calității în domeniul 

agroalimentar, care ar facilita o bună funcționare a pieței; dobândirea de cunoștințe complexe 

privind standardele de calitate în domeniul agroalimentar, într-o nouă abordare de aliniere la 

normele europene (EN) și internaționale (ISO). 

  

II. Motivația, utilitatea disciplinei pentru dezvoltare profesională 

Creșterea numărului populației, care, în 2050, va atinge 9,7 miliarde de persoane, 

constituie una dintre cele mai mari provocări ale economiei globale, care solicită asigurarea 

unei producții agroalimentare durabile și bogate în substanțe nutritive, căreia să-i fie 

garantată distribuția. Standardizarea are menirea să joace un rol important în acest efort. 

După cum afirma Joseph M. Juran, renumit calitolog american de origine română: “Fără 

standarde nu există nicio bază logică pentru luarea unei decizii sau întreprinderea unei 

acțiuni”. 

    Obiectivul general al disciplinei de studiu Standarde de calitate în domeniul 

agroalimentar constă în dobândirea de cunoștințe teoretice și în formarea de abilități în 

domeniul standardizării calității produselor agroalimentare.                                                  

 Unitățile de învățare din cursul dat vin să răspundă nevoilor economiei naționale 

privind formarea unor specialiști competenți și calificați, capabili să utilizeze standardele 

naționale, europene și internaționale în activitățile din sector, inclusiv ca instrumente de 

reglare a pieței, contribuind la eliminarea barierelor tehnice în calea comerțului, precum și de 

asigurare a unei producții agroalimentare durabile. Competențele formate reprezintă, 

totodată, un fundament necesar pentru studierea altor discipline și module de specialitate din 

domeniul agroalimentar cu orientare spre specialitatea corespunzătoare, pentru dobândirea 

unei calificări mai detaliate de CNCRM.  

Cunoştinţele şi abilităţile căpătate pe parcursul studierii disciplinei Standarde de calitate 

în domeniul agroalimentar vor asigura temelia cognitivă pentru formarea competențelor 

profesionale în cadrul altor unităţi de curs de specialitate din învățământul agricol 

 

                                  III. Competențele profesionale specifice disciplinei 

            Competenţe profesionale din descrierea calificărilor ocupaţiilor domeniului 

agroalimentar: 

1. Utilizarea și aplicarea limbajului tehnologic de bază în comunicarea profesională. 

2. Cunoașterea și aplicarea normativelor, standardelor de calitate și prevederilor 

legislative. 

      3. Aplicarea normelor de protecție a mediului. 
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                                          Competenţe profesionale specifice disciplinei: 

 

1. Cunoașterea conceptelor fundamentale de produs, proces tehnologic, sistem. 

2. Cunoașterea cadrului legal al activității de standardizare. 

3. Înțelegerea rolului, scopului și necesității standardelor. 

4. Înțelegerea rolului, modului de înființare și funcționare a comitetelor tehnice în cadrul 

activității de standardizare în domeniul agroalimentar. 

5. Cunoașterea organizațiilor naționale, regionale (europene și interstatale) și 

internaționale de standardizare. 

6. Înțelegerea rolului, scopului și necesității elaborării, dezvoltării și aplicării 

standardelor. 

7. Cunoașterea cadrului legal al activității metrologice în domeniul agroalimentar. 

8. Înțelegerea rolului, scopului și necesității activității metrologice în domeniul 

agroalimentar. 

9. Cunoașterea organizațiilor metrologice naționale, regionale (europene și interstatale) 

și internaționale. 

10. Cunoașterea cadrului legal al activității de certificare și acreditare în domeniul 

agroalimentar. 

11. Înțelegerea rolului, scopului și necesității activității de certificare și acreditare în 

domeniul agroalimentar. 

12. Cunoașterea organizațiilor de certificare și acreditare naționale, regionale (europene și 

interstatale) și internaționale. 

13. Înțelegerea importanței managementului calității în context agroalimentar. 

14. Cunoașterea principalelor cerințe ale standardelor internaționale ISO 9001 în 

domeniul managementului calității. 

15. Înțelegerea cadrului legal al acordurilor Organizației Mondiale a Comerțului (SPS și 

TBT). 

16. Cunoașterea principalelor cerințe ale standardelor internaționale ISO 14001 în 

domeniul managementului de mediu. 

17. Înțelegerea cadrului legal al ghidurilor Codex Alimentarius și GHP. 

18. Cunoașterea principalelor cerințe ale standardelor internaționale ISO 22000 și HACCP 

în domeniul managementului siguranței alimentelor. 

19. Abilitatea de aplicare a cunoștințelor în cadrul altor activități, precum plasarea pe piață 

a produselor, dar și alte activități tangente domeniului agroalimentar 

 

 

 

                                             IV. Administrarea disciplinei 

 

 

 

 

 

 

Semestru 

Număr de ore 
Modalitatea 

de evaluare 
Numărul de 

credite  Total  Prelegeri  Practice/ 

seminare 
Lucru 

individual 

     IV 90 25 30 45 Examen 3 
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V. Unitatățile de învățare 

Unități de competență Unități de conținut 

1. Concepte de bază privind produsul, procesul tehnologic, produsul ca sistem 

- Definirea noțiunii de produs în sens restrâns și extins. 

- Identificarea diversității produselor în funcție de 

  compoziția lor. 

- Indicarea elementelor sistemului unui produs 

  agroalimentar de origine vegetală (animală). 

- Clasificarea sortimentului produselor   

  agroalimentare în funcție de diverse criterii. 

 

1. Definiții ale noțiunilor de produs, proces 

tehnologic, sistem 

2. Produsele agroalimentare – sisteme 

complexe 

3. Produsele agroalimentare – complexitate 

de compoziție și proprietăți  

 

2. Concepte de bază privind calitatea 

- Definirea noțiunii de calitate și a ipostazelor acesteia. 

- Clasificarea caracteristicilor de calitate și a 

   metodelor de control aplicabile. 

- Stabilirea relației cerințe – caracteristici – funcții  

   calitate. 

- Explicarea conținutului Casei Europene a Calității. 

 

1. Definiția calității și factorii de influență 

2. Funcțiile și indicatorii calității 

3. Tipurile caracteristicilor de calitate și 

metodele de control aplicabile  

4. Casa Europeană a Calității 

3. Istoria și principiile standardizării 

- Definirea activității de standardizare. 

- Listarea etapelor în dezvoltarea domeniului 

standardizării. 

1. Din istoria dezvoltării standardizării 

2. Principiile standardizării 

3. Scopurile și obiectivele standardizării 

 

4. Standarde – concept, clasificare, beneficii, activitatea de elaborare 

-  Definirea noțiunii de standard. 

- Explicarea caracterului de jure și de facto al 

standardelor. 

- Clasificarea standardelor după diverse criterii. 

- Explicarea modului de stabilire a titlului 

  standardelor. 

- Interpretarea indicativului standardului. 

- Selectarea situațiilor din activitatea agricolă care 

  solicită implicarea standardelor. 

1. Standardele în viața de zi cu zi  

2. Standardul –  definiții, caracteristici de 

jure vs de facto ale standardelor 

3. Tipuri de standarde 

4. Structura, numerotarea și stabilirea 

titlului standardelor 

5. Beneficiile standardelor 

6. Necesitatea și importanța implicării în 

activitatea de standardizare 

 

5. Sistemul național de standardizare 

- Descrierea modului de organizare a standardizării în 

Republica Moldova. 

- Numirea organismelor naționale cu competență 

în domeniul standardizării. 

- Definirea rolului comitetelor tehnice în 

activitatea de standardizare. 

1. Organizarea activității de standardizare 

în Republica Moldova 

2. Elaborarea și adoptarea documentelor 

normative în domeniul standardizării 

3. Comitetele tehnice în activitatea de 

standardizare 
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6. Organismele europene și internaționale de standardizare 

- Numirea organismelor europene de standardizare. 

- Identificarea organismelor internaționale de 

standardizare. 

- Explicarea competențelor organismelor de 

standardizare europene și internaționale. 

- Sesizarea relațiilor de cooperare a organismelor 

internaționale, europene și naționale. 

- Explicarea standardizării interstatale 

 

1. Organismele europene de 

standardizare: CEN, CENELEC, ETSI 

2. Organismele internaționale de 

standardizare: ISO, IEC, ITU 

3. Standardizarea interstatală: EASC și 

IRSA 

7. Standardele și reglementările tehnice 

- Definirea noțiunilor de ghid de bune practici, linii 

directoare, rezoluție, directivă, reglementare tehnică, 

standarde armonizate etc. 

- Explicarea diferențelor de conținut ale diverselor 

documente normative. 

- Diferențierea între caracterul voluntar al standardelor și 

obligativitatea reglementării tehnice. 

 

1. Definiții ale documentelor din 

domeniul standardizării 

2. Interacțiunea dintre reglementări și 

standard 

3. Rolul standardelor în suportul 

reglementărilor tehnice 

8. Aspectele metrologice în asigurarea calității 

 - Definirea noțiunilor de măsurare, unitate de măsură, 

 etalon, control metrologic. 

- Clasificarea metodelor de măsurare. 

- Explicarea corelării mijloacelor de măsurare cu 

metodele utilizate. 

- Interpretarea noțiunilor: etalon, etalon național. 

- Relatarea conținutului și regulilor sistemului SI. 

- Deosebirea dintre tipurile de control metrologic al 

mijloacelor de măsură utilizate în domeniul 

agroalimentar. 

- Rezolvarea problemelor de măsurare a 

caracteristicilor de calitate a produselor alimentare: 

densitate, volum etc. 

 

1. Noțiuni generale de metrologie, 

măsurare 

2. Metode și mijloace de măsurare.  

3. Etaloanele unităților de măsură: noțiuni 

generale, caracteristica, utilizarea lor în 

activitățile metrologice. Sistemul 

Internațional SI 

4. Controlul metrologic de stat pentru 

aprobarea și utilizarea mijloacelor de 

măsură în domeniul agroalimentar 

5. Sistemul național de metrologie 

9. Certificarea conformității calității produselor 

- Definirea conceptului de evaluarea conformității. 

- Explicarea principiilor activității de certificare. 

- Descrierea certificării produselor din domeniul 

reglementat. 

- Compararea certificării produselor din domeniul 

nereglementat și cel reglementat. 

-  Selectarea schemelor de certificare după anumite 

modele. 

 

 

 

1. Certificarea: termeni și definiții. 

Principiile evaluării conformității 

2. Certificarea produselor din domeniul 

reglementat și cel nereglementat 

3.   Schemele și modele de certificare a 

produselor 
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10. Acreditarea organismelor de certificare 

- Definirea conceptului de acreditare. 

- Explicarea conținutului procesului de acreditare. 

- Selectarea documentelor normative ce reglementează 

procedura de acreditare. 

- Identificarea necesarului de evaluare a conformității 

produselor agroalimentare și competența laboratorului 

de încercări. 

 

1. Definirea procesului de acreditare 

2. Reglementarea normativă a 

conținutului procesului de acreditare 

3. Desemnarea organismelor de evaluare a 

conformității. Laboratoarele de 

încercări acreditate 

 

       11. Organismele naționale și internaționale din domeniul certificării și acreditării 

- Cunoașterea documentelor de reglementare a 

procedurii de certificare a conformității și acreditării pe 

plan internațional și european. 

- Identificarea organizațiilor europene și internaționale 

desemnate cu drept de reglementare în domeniul 

certificării și acreditării. 

- Interpretarea principalelor competențe și activități ale 

MOLDAC. 

-Identificarea diferențelor între marca de acreditare și 

marca de conformitate (certificare) 

 

1. Cadrul legislativ-normativ al certificării 

și acreditării pe plan internațional 

2. Autoritățile cu drept de reglementare în 

domeniul certificării și acreditării pe 

plan internațional 

3. Cadrul legislativ-normativ al certificării 

și acreditării al Republicii Moldova 

4. Autoritățile cu drept de reglementare în 

domeniul certificării și acreditării ale 

Republicii Moldova 

                                     12. Managementul calității în contextul agroalimentar 

- Definirea conceptului de management al calității. 

- Descrierea principiilor ce stau la baza 

managementului calității. 

- Elaborarea strategiei în domeniul calității pentru 

organizație. 

 

1. Evoluția managementului calității 

2. Esența managementului calității 

3. Principiile managementului calității 

4. Managementul calității totale  

13. Siguranța alimentară 

- Definirea conceptului de siguranță alimentară. 

- Descrierea conținutului Cartei Albe privind 

siguranța alimentară în Uniunea Europeană. 

- Interpretarea principalelor competențe și 

activități ale Autorității Europene pentru 

Siguranța Alimentelor (EFSA). 

1. Esența siguranței alimentare 

2. Cartea Albă a siguranței alimentare 

3. Autoritatea Europeană pentru Siguranța 

Alimentelor (EFSA) 

4. Sisteme de prevenire în controlul 

alimentelor 

5. Politica de protecție a consumatorilor 

14. Sisteme de management al calității 

- Aplicarea principiilor de bază ale   

managementului calității recomandate  

standardelor ISO 9000. 

 - Descrierea structurii standardelor ISO 9000. 

 - Aplicarea cerințelor standardului ISO 9001.  

- Implementarea unui sistem de management al calității 

conform ISO 9001 

 

1.   Abordarea și dezvoltarea sistemelor   

      calității 

2.   Seria de standarde ISO 9000 

3.   Cerințele standardului ISO 9001.  

4.   Auditul intern al calității 
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15. Codex Alimentarius și GHP 

- Specificarea conținuturilor ghidului Codex   

   Alimentarius. 

- Cunoaşterea prevederilor Codex Alimentarius 

   pentru companiile agricole. 

- Operarea cu recomandările Codex Alimentarius  

   și GHP. 

 

1. Apariția și esența Codex Alimentarius 

2. Ghidul Codex Alimentarius și alte 

coduri alimentare 

3. Ghid de bune practici pentru siguranța 

alimentelor (GHP) 

16. Acordurile Organizației Mondiale a Comerțului 

- Definirea principalelor obiective și angajamente 

  ale Organizației Mondiale a Comerțului. 

- Argumentarea etapelor de depășire a barierelor 

  tehnice în desfășurarea comerțului. 

- Analizarea acordului SPS, a componentelor 

  specifice ale acestuia. 

1. Organizația Mondiala a Comerțului 

(OMC): scop și obligațiuni 

2. Acordul Organizației Mondiale a 

Comerțului privind barierele tehnice în 

calea comerțului (TBT), măsurile 

sanitare și fitosanitare (SPS) 

17. Sisteme de asigurare a inofensivității agroalimentare 

- Definirea Sistemului de Analiză a Riscurilor în   

   Punctele Critice de Control (HACCP). 

- Aplicarea principiilor sistemului HACCP în 

  organizație. 

- Identificarea riscurilor în domeniul 

  agroalimentar. 

- Prezentarea etapelor de bază ale certificării 

  sistemelor.  

1. Esența Sistemului de Analiză a 

Riscurilor în Punctele Critice de 

Control (HACCP) și definiții 

2. Principiile HACCP 

3. Riscurile în domeniul agroalimentar 

4. ISO 22000:2018 – sistemul de 

management al siguranței alimentelor 

5. Implementarea și certificarea sistemelor 

18. Instrumente de facilitare a schimburilor comerciale cu produse agroalimentare 

 - Descrierea sistemelor de clasificare și codificare a 

mărfurilor, inclusiv agroalimentare, utilizate în 

schimburile comerciale. 
- Aplicarea instrumentelor europene de facilitare a comerțului. 

1.Mutații care au loc la nivelul producției, 

structurii sortimentale și calității produselor 

agroalimentare 

2. Sisteme de clasificare și codificare a 

mărfurilor, inclusiv agroalimentare, 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare 

 

Nr. 

 
Unități de învățare  

Număr de ore 

Total  

Contact direct  
Lucru 

individual Prelegeri  
Practică/ 

seminar 

1. 
Concepte de bază privind produsul, procesul 

tehnologic, produsul ca sistem  

3 1  2 

2.  Concepte de bază privind calitatea 5 1 2 2 

3. Istoria și principiile standardizării 5 1 - 4 

4. 
Standarde – concept, clasificare, beneficii, 

activitatea de elaborare 

5 1 2 2 

5. Sistemul național de standardizare 5 1 2 2 

6. 
Organismele europene și internaționale de 

standardizare 

6 2 - 4 

7. Standardele și reglementările tehnice  4 2 - 2 

8. Aspectele metrologice în asigurarea calității 5 1 2 2 

9. 
Certificarea conformității calității 

produselor 

6 2 2 2 

10. Acreditarea organismelor de certificare 5 1 2 2 

11. 
Organismele naționale și internaționale din 

domeniul certificării și acreditării 

6 2  4 

12. 
Managementul calității în domeniul 

agroalimentar 

5 1 2 2 

13. Siguranța alimentară 4 2  2 

14. Sisteme de management al calității 7 1 2 4 

15. Codex Alimentarius și GHP 4 2  2 

16. 
Acordurile Organizației Mondiale a 

Comerțului 

4 2  2 

17. 
Sisteme de asigurare a inofensivității 

agroalimentare 

6 1 2 3 

18. 
Instrumente de facilitare a schimburilor 

comerciale cu produse agroalimentare 

5 1 2 2 

 Total  90 25 20 45 

 

                                       VII. Studiul individual ghidat de profesor 

 

Din lista de materii pentru studiul individual ghidat de profesor, la fiecare unitate de 

învăţare, se recomandă a fi selectată cel mult una, la discreţia cadrului didactic, ţinând cont 

de particularităţile individuale ale elevilor, cât şi ale grupului. 



10 
 

 

 Materii pentru studiu individual Produse de 

elaborat 
Modalități de 

evaluare 

Termene de 

realizare 

                                   Unitatea de învățare  1. Concepte de bază privind produsul,  

procesul tehnologic, produsul ca sistem 

Procesul tehnologic al unui produs 

 

Poster Prezentare 

publică 

Conform planului de 

studii 

Unitatea de învățare 2. Concepte de bază privind calitatea 

Evoluția conceptului de calitate 

 

Referat Prezentare 

publică 

Conform planului de 

studii 

Unitatea de învățare 3. Istoria și principiile standardizării 

Scopurile și obiectivele standardizării Referat Prezentare 

publică 

Conform planului de 

studii 

Unitatea de învățare 4. Standarde – concept, clasificare, beneficii, activitatea de elaborare 

Beneficiile oferite de standarde pentru 

producători, comercianți, clienți 

Prezentare 

Power Point 

Prezentare 

publică 

Conform planului de 

studii 

Unitatea de învățare 5. Sistemul național de standardizare 

Legea cu privire la standardizarea 

națională  

Referat Prezentare 

publică 

Conform planului de 

studii 

Unitatea de învățare 6. Organismele europene și internaționale de standardizare 

Statutul și influența ISO Referat Prezentare 

publică 

Conform planului de 

studii 

Modul de adoptare a standardelor 

internaționale, europene și interstatale 

ca naționale 

Referat Prezentare 

publică 

Conform planului de 

studii 

Unitatea de învățare 7. Standardele și reglementările tehnice 

Activitatea de reglementare tehnică în 

Republica Moldova. Referințe directe și 

indirecte la standarde în reglementări 

tehnice 

Referat Prezentare 

publică 

Conform planului de 

studii 

Rolul standardelor în eliminarea 

barierelor tehnice în calea comerțului  

Referat Prezentare 

publică 

Conform planului de 

studii 

Unitatea de învățare 8. Aspectele metrologice în asigurarea calității 

Mijloace de măsurare aplicate în 

domeniul agroalimentar  

Referat/ 

prezentare 

Prezentare 

publică 

Conform planului de 

studii 

Unitatea de învățare 9. Certificarea conformității calității produselor 

Certificare conformității calității 

produselor agroalimentare din 

domeniul reglementat 

 

prezentare Prezentare 

publică 

Conform planului de 

studii 
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Unitatea de învățare 10. Acreditarea organismelor de certificare 

Reglementarea procedurii de acreditare 

pe plan național și internațional 

Referat/ 

prezentare 

Prezentare 

publică 

Conform planului de 

studii 

Unitatea de învățare 11. Organismele naționale și internaționale din domeniul 

certificării și acreditării 

Modul de desemnare a organismelor 

naționale și internaționale în domeniul 

certificării și acreditării 

Referat/ 

Prezentare 

Prezentare 

publică 

Conform planului de 

studii 

Documentele ce atestă rezultatele 

certificării și acreditării 

Referat/ 

Prezentare 

Prezentare 

publică 

Conform planului de 

studii 

Unitatea de învățare 12. Managementul calității în domeniul agroalimentar 

Specificul fiecărei etape în evoluția 

managementului calității 

Referat/ 

prezentare 

Prezentare 

publică 

Conform planului de 

studii 

Unitatea de învățare 13. Siguranța alimentară 

Compararea și evaluarea sistemelor de 

prevenire în controlul alimentelor 

Studiu de caz Comunicare Conform planului de 

studii 

Unitatea de învățare 14. Sisteme de management al calității 

Elaborarea unui poster ce ar reprezenta 

standardul ISO 9001:2015 

Proiecte în grup Prezentare 

publică 

Conform planului de 

studii 

Elaborarea unui poster ce ar reprezenta 

standardul ISO 14001:2015 

Proiect de grup Prezentare 

publică 

Conform planului de 

studii 

Unitatea de învățare 15. Codex Alimentarius și GHP 

Elaborarea etichetei unui produs 

agroalimentar (de origine vegetală) 

pentru export (de exemplu, în UE) 

Proiect de grup Prezentare 

publică 

Conform planului de 

studii 

Unitatea de învățare 16. Acordurile Organizației Mondiale a Comerțului 

Impactul acordului TBT și SPS asupra 

exporturilor de produse agricole 

Proiect de grup Comunicare Conform planului de 

studii 

        Unitatea de învățare 17. Sisteme de asigurare a inofensivității agroalimentare 

Alcătuirea unui poster ce ar reprezenta 

standardul ISO 22000:2018 

Proiect de grup Prezentare Conform planului de 

studii 

Unitatea de învățare 18. Instrumente de facilitare a schimburilor comerciale cu produse 

agroalimentare 

Sisteme de clasificare și codificare a 

mărfurilor, inclusiv agroalimentare  

Poster Prezentarea 

portofoliului 

Conform planului de 

studii 
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VIII. Lucrările practice recomandate 

 

Nr.  Tematica lucrărilor practice Număr de ore 

1. Studiul metodelor și mijloacelor de evaluare a condițiilor de climat din 

laborator. Evaluarea condițiilor de climat din laborator  

2 

2. Familiarizarea cu procesele tehnologice ale produselor agroalimentare 2 

3. Familiarizarea cu conţinutul şi domeniul de reglementare a standardelor 

naţionale, europene şi internaţionale 

4 

4. Studiul metodelor și mijloacelor de măsurare a caracteristicilor de calitate 

a produselor agroalimentare în baza reglementărilor standardelor. 

Metrologia caracteristicilor de calitate a produselor agroalimentare  

2 

5. Studiul procedurii de certificare a produselor agroalimentare în baza 

standardelor şi reglementărilor tehnice 

4 

6. Familiarizarea cu actele emise de organismele de certificare şi acreditare 

naţionale şi internaţionale în domeniul siguranţei alimentului  

2 

7. Exersarea în aplicarea instrumentului https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/  4 

 Total 20 

 

 

                                                        IX. Sugestii metodologice 

 Procesul educaţional orientat spre atingerea obiectivului disciplinei Standarde de 

calitate în domeniul agroalimentar se concentrează pe formarea competențelor profesionale 

şi este centrat pe elev. Concomitent, profesorul are libertatea de a dezvolta anumite 

conținuturi, de a le eșalona în timp și de a utiliza variate activități de învățare. 

 În procesul de dezvoltare a competențelor vizate de disciplina Standarde de calitate 

în domeniul agroalimentar pot fi folosite următoarele activități de învățare: simulare, joc de 

rol, studii de caz, brainstorming, luarea deciziilor, rezolvarea de situații-problemă, maparea 

conceptelor etc. 

 Pentru facilitarea procesului de asimilare de către elevi a cunoştinţelor faptice și de 

dezvoltare a abilităților, în activitățile de predare-învățare se recomandă a fi aplicate eficient 

diverse strategii didactice, documente normative și legislative în baza cărora se realizează 

acțiunile din cadrul sistemului de gestiune a calităţii şi siguranţei agroalimentare, sarcinile de 

învățare fiind raportate la situații reale, autentice, din mediul de realizare a atribuțiilor 

ocupaţiei, proiectate în standardul ocupaţional sau de calificare. 

 Pentru lecțiile practice, se propune axarea demersurilor pe formarea și autoformarea 

competențelor specifice disciplinei, pe dezvoltarea dexterității de utilizare a documentelor 

normative și legislative, a directivelor europene, instrumentelor electronice de operare cu 

informaţia: cataloage de standarde, reglementări tehnice etc. 

 Organizarea procesului didactic centrat pe elev, având în vedere adaptarea 

demersului educațional la particularitățile personale ale elevului, se va realiza prin sarcini 

propuse pentru studiu individual ghidat de profesor: elaborarea posterelor și referatelor, 

studii de caz, instruire asistată de calculator, sarcini aplicative etc. 

 Produsele rezultate din activităţile elevilor vor fi adunate într-un portofoliu, 

constituind dovezi ale progresului și ale formării competențelor. 
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X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale 

Evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor profesionale specifice disciplinei 

Standarde de calitate în domeniul agroalimentar va avea la bază cerințele învățământului 

centrat pe elev. Se vor utiliza diverse forme, tehnici și instrumente de evaluare, care vor 

determina nivelul de progres al elevului. 

Evaluarea curentă/formativă. Importanța majoră în domeniul educaţiei o constituie 

componenta formativă a procesului de predare-învățare, asigurând progresul în formarea 

competențelor specifice. Instrumentele utilizate în acest scop sunt: observarea 

comportamentului elevului în realizarea sarcinilor individuale și de grup, deschiderea spre 

învățare prin cooperare, conversația, completarea fișelor, efectuarea testelor scrise, 

explicarea conţinutului şi a termenilor documentelor normative specifice activității de 

standardizare, certificare, acreditare etc. 

Evaluarea sumativă. Periodic, după încheierea procesului de predare-învățare a unei 

unități de învățare, se vor organiza evaluări sumative: utilizarea testelor docimologice 

elaborate pe baza matricei de specificare. Se aplică pentru stabilirea nivelului de cunoștințe 

al fiecărui elev, cu scopul de a analiza cât de aproape este acesta de atingerea finalităților 

preconizate.  

Evaluarea finală. Se va desfășurara examen oral sau în scris. Subiectele pentru evaluarea 

cunoștințelor vor fi îmbinate eficient cu sarcini practice realizate anterior, pentru evaluarea 

abilităţilor formate de utilizare a documentelor normative ce reglementează calitatea 

produselor agroalimentare, cu explicațiile de rigoare. 

În vederea sporirii gradului de obiectivitate în procesul de evaluare, pentru probele 

propuse elevilor, se recomandă oferirea criteriilor ce stabilesc nivelul de performanță în 

dezvoltarea competențelor profesionale. 

Criteriile de evaluare a produselor pentru măsurarea competenței profesionale vor include: 

– cunoaşterea legislaţiei şi a documentelor normative tehnice, a specificațiilor tehnice; 

– corectitudinea interacțiunii cu colegii și superiorii în comunicarea de specialitate; 

– corectitudinea interpretării prevederilor documentelor normative tehnice ale diverselor 

sisteme de management al calităţii, de mediu şi siguranţei alimentelor. 

 

                           XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studiu 

Pentru a realiza formarea și dezvoltarea competențelor în cadrul unității de curs Standarde 

de calitate în domeniul agroalimentar, este necesar să se creeze un mediu educațional 

adecvat, calitativ și productiv, centrat pe elev.  

Sala de clasă va fi dotată cu mobilier școlar ergonomic. 

Lista de mijloace tehnice și materiale necesare pentru realizarea lucrărilor practice 

recomandate cuprinde: proiector, tablă interactivă, laptop, filme de scurt metraj, colecţie de 

standarde, ghiduri de bune practici, cataloage ale DNT-urilor, mijloace de măsurare a 

condiţiilor de mediu şi a altor mărimi fizice uzuale (termometre, psihrometre, cântare, 

densimetru, lactodensimetru etc.), markere de diferite culori, hârtie A4, A2, lipici etc 

                                             XII. Resursele didactice recomandate elevilor 
 

Nr.  
Denumirea resursei Locul în care poate fi 

consultată/accesată resursa 

1. 
Legea nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la 

standardizarea națională, LP79 din 24.05.18, MO nr. 

195-209/15.06.18 art. 338 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=1060

43&lang=ro# 

2. 
Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016,  

modificată: MO nr. 195-209/15.06.18 art. 338 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=1060

60&lang=ro# 
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3. 
Legea nr. 221-XVI din 19.10.2007 privind 

activitatea sanitar-veterinară, 

modificată: MO nr. 309-320/17.08.18 art. 468 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=1071

13&lang=ro# 

4. 
Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind activitățile de 

acreditare și a evaluării conformității modificată: 

MO nr. 333-335, din 24.08.2018  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=1055

24&lang=ro 

5. 
Legea nr. 306 din 30.11.2018 privind siguranța 

alimentelor, modificată: MO nr. 69, în vigoare din 

29.02.2020 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=1205

76&lang=ro# 

6. 
Legea nr. 105-XV privind protecția consumatorilor 

din 13.03.2003, modificată: MO nr. 467-

479/14.12.18, în vigoare din 14.01.19 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=1102

37&lang=ro# 

9. 

HG nr. 1150 din 20.12.2017 cu privire la aprobarea 

Strategiei în domeniul siguranței alimentelor pentru 

anii 2018-2022, modificată: MO nr. 410-

415/02.11.18 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=1116

38&lang=ro 

11. 
CBP 1-2:2014. Principiile și metodologia 

standardizării. Structura și modul de organizare a 

comitetelor tehnice de standardizare 

http://www.standard.md/public/files/cdp/cbp1_2_2014.

pdf 

12. 
RG-1. Reguli generale de certificare a produselor http://cmac.md/wp-content/uploads/2018/05/3-RG-1-

Regulile-generale-de-certificare-a-produselor-ed. 

13. 
P-01. Politica referitoare la competență și coerența 

funcționării MOLDAC 

https://acreditare.md/public/files/documente_informati

ve/rom/Politicile-MOLDAC-editia-12-site.pdf 

14. 
Reguli pentru atestarea laboratoarelor de încercări http://www.acreditare.md/public/files/atestare/Reguli-

de-atestare-aprobat-RAt.pdf 

15. 
Criterii generale pentru acreditare http://www.acreditare.md/public/files/documente_infor

mative/rom/CA-editia-15-site.pdf 

16. 
Bazele merceologiei –  manual de studiu individual. 

Universitatea creștină „Dimitrie Cantemir”, 

Timișoara, 2006 

http://file.ucdc.ro/cursuri/T_1_n13_Bazele_mercpdfeol

ogiei.pdf 

17. 
Calitatea produselor și protecția consumatorului http://www.didactic.icpm.tuiasi.ro/cv/suteudaniela/Curs

%20CPPC_CPA_site.pdf 

18. 
Certificarea calității. Note de curs  http://cadredidactice.ub.ro/ionelolaru/files/2011/06/cert

ificarea_calitatii.pdf 

21. 
Instrumente și unități de măsură din cele mai vechi 

timpuri 
https://prezi.com/pl85tp3dq237/instrumente-si-unitati-

de-masura-din-cele-mai-vechi-timpuri/ 

22. 
Ghidul membrului comitetului tehnic. Primii pași în 

activitatea de standardizare 

http://www.standard.md/public/files/2017/doc/Ghid_ul

_membrului_CT_mic.pdf 

23. 
Ghidul Nomenclaturii combinate a mărfurilor http://www.vsi.md/wp-content/uploads/2017/04/40_2-

2015.pdf 

25. 
Managementul calității. Suport de curs 

 

https://www.academia.edu/25697294/MANAGEMEN

TUL_CALIT%C4%82%C5%A2II 

26. Noțiuni de metrologie  http://cic-104.narod.ru/metrologia/Metrologie.pdf 

28. 
Strategii de management privind calitatea 

alimentelor.  Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2012 

http://www.bjs.ro/Document_Files/Documente/000001

61/9l4j3_Carte%20Strategii.pdf 

29. 
Tehnici și tehnologii de măsurare a mărimilor 

caracteristice proceselor tehnologice 

https://modulul5.files.wordpress.com/2011/02/curs-

tehnici-de-masurare-in-domeniu-m3.pdf 
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1. www.standard.md 

2. http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/ru/ 

3. https://eur-lex.europa.eu/ 

4. https://n-lex.europa.eu/n-lex/ 

5. https://europa.eu/european-union/topics/food-safety_ro 

6. http://www.ansa.gov.md/ 

7. https://www.who.int/about 

8. http://www.fao.org/home/en/ 

9. https://dcfta.md 

10. www.wto.org 

11. www.oie.int 

12. www.ippc.int 

13. www.unece.org 

14. http://ec.europa.eu/food 

15. http://efsa.europa.eu 

16. www.iso.org 

 

 

 


