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I. Preliminarii 

P.08.O.051 Practica de specialitate: Inspecție și control sanitar-veterinar este o 

practică de instruire care este axată pe aplicarea în practică a cunoștințelor elevului  despre 

organizarea  inspectării și controlului calității și inofensivității producției agroalimentare 

vegetale și animaliere, verificarea organoleptică a materiei prime destinate exportului, 

materialelor auxiliare, etichetei și ambalajului prin eșanționare (selectarea mostrelor) conform 

documentelor normative, controlarea respectării tehnologiilor de producere a producției 

agroalimentare, respectarea utilizării și păstrării preparatelor de uz veterinar, verificarea calității 

produselor de nutriție animalieră, determinarea calităților? 

Practica de specialitate: Inspecție și control sanitar-veterinar  contribuie la dezvoltarea  

competențelor specifice în efectuarea controlului fitosanitar al câmpurilor și plantațiilor agricole, 

familiarizarea cu metodele care oferă un răspuns rapid în analiza controlului fitosanitar și 

veterinar, completarea documentației  de serviciu, procedurile de prelevare a probelor producției 

vegetale și animale importate și exportate pentru identificarea obiectelor de carantină fitosanitară 

și depistarea reziduurilor de pesticide, procedura de eliberare a  actelor permisive pentru export  a 

producției vegetale și animale etc. Elevii vor aplica cunoștințele teoretice dobândite în cadrul 

studierii stagiului de practică Inspecție și control sanitar-veterinar. 

 

II. Motivația, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

    Se acordă o mare atenţie principiului legării teoriei de practică. Noţiunea de teorie vizează  

ansamblul cunoştinţelor, legilor, principiilor ce urmează să fie predate şi învăţate, noţiunea de 

practică presupune întreaga scară a formelor de activitate concretă, care transformă teoria în 

practică. Pornind de la esența teoriei instruirii și de la modelul de predare a disciplinei prezenta 

programă: 

- Dezvoltă interesul față de profesia aleasă, orientând elevii spre activități independente de 

mini-cercetare; 

- Oferă posibilitatea exersării de competențe, cum ar fi: formularea de ipoteze, desfășurarea 

activităților individuale, formularea de concluzii și argumentarea lor, luarea de decizii; 

- Propune desfășurarea de activități independente și în grup; 

- Oferă elevului posibilitatea de a-și asuma responsabilități, de a coopera, de a face 

observații; 

- Oferă elevului și profesorului posibilitatea de autoevaluare a activității. 

Deci, principiul legării teoriei de practică are în vedere faptul că lecţiile trebuie să aiba 

ocazii de valorificare în practică a cunoaşterii teoretice şi a capacităţilor de învăţare. 

 

III. Competenţele profesionale specifice stagiului de practică 

CPS1. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă; 

CPS2. Organizarea  procesului și locului de muncă; 

CPS3. Participarea la proiectarea spațiilor de producție în vederea asigurării condițiilor de 

siguranță și calitate ale acestor spații; 

CPS4. Verificarea condițiilor sanitare în procesul de valorificare a spațiilor de producție; 

CPS5. Supravegherea și asigurarea controlului calității produselor pe întregul lanț alimentar; 

CPS6. Verificarea trasabilității produselor alimentare;  

CPS7. Verificarea corespunderii și integrității  produselor alimentare și a materialelor care 

interacționează cu acestea în raport cu reglementările legate de  calitate; 

CPS8. Evaluarea și gestionarea riscurilor; 
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CPS9. Înlăturarea neconformităților constatate;   

CPS10. Supravegherea  asigurării respectării standardelor de calitate; 

  CPS11. Înregistrarea datelor în documente de evidență internă. 

 

Competențele specifice stagului de practică:  

CS.1. Pregătirea și efectuarea inspecției/controlului oficial la unitățile care produc și procesează 

produse alimentare de origine animală și nonanimală; 

CS.2. Prelevarea probelor producției animale și vegetale destinate comercializării; 

CS.3. Verificarea documentelor de însoțire (ex: certificat de calitate, de inofensivitate, certificat   

de conformitate, aviz sanitar  etc.) 

CS.4. Monitotizarea calității procesului tehnologic de producție; 

CS.5.  Verificarea îndeplinirii condițiilor de calitate ale produselor agroalimentare;  

CS.6. Aplicarea Normelor de securitate și sănătate în muncă,Normelor de igienă și de Siguranță 

a   alimentelor, Normelor de Protecție a Mediului. 

 

IV. Administrarea stagiului de practică 

Codul 

disciplinei 

Denumirea stagiului de 

practica 
Sem 

Numărul 

de săptă- 

mâni 

Numarul 

de ore 
Perioada 

Modalit

a 

tea de 

evaluare 

Nr 

credite 

 

 

P.08.O.051 Practica de specialitate: 

Inspecție și control      

sanitar - veterinar   

8 1      30 Ianuarie-mai examen       1 

 

V. Descrierea procesului de desfășurare a stagiului de practică 

Activități/Sarcini de lucru Produse de elaborat 
Modalități de 

evaluare 

Durata de 

realizare 

(ore) 

A1. Organizarea şi interpretarea 

inspecţiilor şi controlului sanitar-

veterinar oficial în R. Moldova.   

S1. Studierea rolulului instituţiilor şi 

organismelor interne şi internaţionale cu 

atribuţii de inspecţie şi controlul.   

S2. Esenţa serviciilor sanitar - veterinare 

(medicului veterinar oficial) oficiale în 

exercitarea atribuţiilor de inspecţie şi 

control  

S3. Studierea H. G. nr. 1243;15.11.2007. 

S4. Studierea Ordinului Nr. 79 din 02-

04-2019 cu privire la aprobarea listelor 

 Fișa  tehnologică. 

Agenda practicii comple-

tată cu rezultatele studierii 

documentelor legislative 

 

Prezentarea 

agendei practice 

completate  

      6 
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de verificare pentru domeniile de control 

ale Agenției Naționale pentru Siguranța 

Alimentelor 

A2. Inspecția și controlul sanitar-

veterinar la combinatul de carne, de 

păsări, abatoare sau la punctele de 

sacrificare. 

S1. Organizarea inspecției și controlului 

sanitar-veterinar al carcaselor și 

subproduselor de abator; 

S2. Efectuarea inspecției și controlului 

sanitar-veterinar a produselor din carne; 

S3. Valorificarea și sancțiunile cărnii și 

organelor în bolile infecțioase. 

S4. Valorificarea și sancțiunile cărnii și 

organelor în bolile parazitare. 

S5. Valorificarea și sancțiunile cărnii și 

organelor în bolile neinfecțioase. 

S6. Valorificarea și sancțiunile cărnii și 

organelor de pasăre. 

S7. Marcarea cărnurilor în urma 

sancțiunilor sanitar-veterinare 

 Fișa  tehnologică 

Agenda practicii comple-

tată comform sarcinilor 

 

Întocmirea actului de 

control și procesului verbal 

 

Prezentarea 

agendei practice 

completate  

 

Prezentarea actelor 

de control, 

documentației de 

serviciu 

 completată 

   12 

A3. Inspecția și controlul sanitar-

veterinar în condițiile combinatului de 

lapte și punctele de colectare 

S1.Condiționarea laptelui proaspăt  

S2. Recoltarea probelor  

S3. Inspecția și controlul calității laptelui 

S4. Aprecierea măsurilor de igienă și 

sancțiuni la combinatele de lapte și 

punctele de colectare 

 Fișa  tehnologică. 

Agenda practicii comple-

tată comform sarcinilor 

 

 

Întocmirea actului de 

control și procesul verbal 

 

 

Prezentarea 

agendei practice 

completate  

 

Prezentarea actelor 

de control,  

documentației de 

serviciu 

 completată 

    6  

A4. Controlul sanitar-veterinar al 

produselor alimentare în laboratorul 

veterinar la piață 

 S1. Familiarizarea cu lucrul pieței și 

Laboratorului Veterinar-Sanitar 

S2. Amenajarea și utilarea laboratorului 

sanitar-veterinar la piață 

S3. Studierea documentelor veterinare 

S4. Inspecția și controlul sanitar-

veterinar al cărnii și produselor din carne 

S5. Inspecția și controlul cărnii de vânat 

sălbatic și de crescătorie 

 

Fișa  tehnologică; 

Agenda practicii completată; 

Descrierea produsului 

destinat comercializării; 

Prezentarea documenteției  

de serviciu la prelevarea 

probelor pentru control. 

 

 

Prezentarea 

agendei practice 

completate  

 

Prezentarea actelor 

de control,  

documentației de 

serviciu  

completată 

 

6 
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S5. Inspecția și controlul sanitar-

veterinar al ouălor de consum 

S6.  Inspecția și controlul sanitar-

veterinar al laptelui și produselor lactate 

S7. Inspecția și controlul sanitar-

veterinar al peștelui și a produselor din 

pește 

S8. Inspecția și controlul sanitar-

veterinar a mierii de albine 

S9. Inspecția și controlul sanitar-

veterinar al produselor de origine 

vegetală 

S10. Aplicarea măsurilor și sancțiunilor 

sanitar-veterinare (H.G. 1203 din 

27.10.2008)  

 

 

                                                                     VI. Sugestii metodologice 

La organizarea studierii stagiului de practică: Inspecție și control sanitar-veterinar se vor 

folosi cele mai eficiente tehnologii de predare –învăţare - evaluare. Având în vedere complexitatea 

curriculumului se recomandă de utilizat forme şi metode active precum: instruirea problematizată, 

instruirea programată, demonstrarea, modelarea, lecţii de laborator, prelegeri. 

Pentru formarea gândirii logice şi creative, profesorul va folosi metode precum: 

organizarea lucrului în grupuri mari, mici și individual, asimilarea independentă şi dirijată a 

cunoştinţelor de către elevi în baza recomandărilor literaturii ştiinţifico-tehnice, eleborarea 

referatelor stiintifice. 

Pentru eficientizarea însușirii materialului predat profesorul va folosi materiale didactice 

cele mai diverse: tabele, scheme, mulaje, ilustrate, machete, colecții, aparate ca microscoape ș.a., 

va analiza rezultatele experiențelor efectuate. 

Profesorul poate alege și aplica acele tehnologii, forme și metode de organizare a 

activităților studenților, care sunt adecvate specialității, experienței de lucru, capacităților 

individuale ale elevilor și care asigură un înalt randament în realizarea obiectivelor preconizate. 

Pentru elevii cu raiting scăzut, care întâmpină dificultăți în găsirea răspunsurilor la 

întrebări și problemele propuse pentru studiul individual se oferă consultații suplimentare. Forma 

interactivă de ocupații este discutia. 

Pe lângă strategiile și metodele didactice, un rol important le revine mijloacelor didactice 

moderne care motivează elevii pentru învățare şi formează competențele profesionale. Pentru 

realizarea obiectivelor și dezvoltarea competențelor profesionale se recomandă utilizarea 

mijloacelor audiovizuale şi anume: computerul, notebook-ul, videoproiectorul, filmele didactice 

pe CD-uri, softurile educaționale, efectuarea vizitelor de studiu la întreprinderile industriei 

alimentare etc. 
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VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 

Obiectivul major al evaluării capacităților şi cunoștințelor elevilor la unitatea de curs a 

stagiului practicii de specialitate: Inspecție și control sanitar-veterinar prevede aprecierea 

rezultatelor obținute în activitatea de învățare pe parcursul orelor de contact direct şi studiu 

individual.  

Se recomandă realizarea evaluării inițiale, prin care cadrul didactic determină nivelul 

acelor cunoștințe şi capacități care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conținuturi şi 

formarea altor competențe, premise “cognitive şi atitudinale” capacități, interese, motivații, 

necesare integrării în activitatea următoare. 

Cadrul didactic va aplica evaluarea formativă, care constă în formarea permanentă, 

continuă a competențelor la elevi reflectate în calificarea profesională. Sarcinile de evaluare 

formativă vor corespunde diferitor niveluri de dificultate și taxonomiilor recomandate. 

În cadrul orelor de studiu individual, elevii vor fi notați pentru fiecare produs elaborat. Produsele 

elaborate pot cuprinde: referate,  teste, procese verbale elaborate, eseuri structurate,documentație 

de serviciu completată, prezentări la calculator, argumentare orală, portofolii etc. 

Evaluarea sumativă se va realiza la finele studierii unității de curs ca examen oral sau 

scris. Se va pune accent pe aprecierea cunoștințe aplicative în domeniu. Se recomandă aplicarea 

itemilor de teste cu caracter problematizat. Profesorul va propune pentru evaluare cazuri concrete 

de soluționare a situațiilor-problemă. În calitate de sarcini de evaluare, se recomandă întocmirea 

proceselor verbale ale controalelor efectuate, actelor de control, completarea etichetelor pentru 

ambalajul probelor s.a. 

Proba de evaluare a competentelor obținute pe parcursul cursului prevede: 

- elaborarea procedurii de control și de prelevare a probelor producției vegetale și 

animale. 

In calitate de produs pentru măsurarea rezultatului va servi: 

-  Actul de control, Procesul verbal al controlului, prelevării probelor, agenda practicii. 

Criterii de evaluare a produselor: 

- corespunderea etapelor procedurii de prelevare a probelor si a controalelor; 

- corectitudinea efectuării prelevării probelor; 

- corectitudinea ambalării, etichetării și transportării probelor, mostrelor; 

- corectitudinea completării documentației de serviciu.; 

- respectarea tehnicii securității și sănătății in munca. 

 

 

VIII. Cerințele faţă de locurile de practică 

 Practica de specialitate: inspectie si control sanitar veterinar se va desfasura la abatoare, 

combinate de carne, fabrici de lapte, piață. Instituția va încheia contracte de colaborare cu 

Direcția Siguranța Alimentelor din raion, pentru a organiza vizite tematice sau pentru a realiza 

unele activități practice în cadrul lor. Evaluarea cunoştinţelor elevilor, competenţelor şi 

aptitudinilor profesionale se va efectua sistematic, utilizând diverse metode şi procedee de lucru. 

Prealabil profesorul aduce la cunoştinţa elevilor despre modalităţile şi criteriile de evaluare pe 

care le va aplica. 

Lista orientativă a locurilor de muncă la care se va desfăşura Practica de specialitate: inspectia si 

control sanitar veterinar 
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Nr. 

crt. 

Locul de 

muncă/postul 

Cerinţe faţă de locul de muncă/postul propus practicantului 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Abator 

 

Combinat de 

carne 

 

Fabrica de 

lapte 

 

piata 

 

 

 

 

 

Echipament și ustensile de laborator produse alimentare de 

origine vegetala si animală. Acte de control, procese verbale. 

 

 

IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr.  Denumirea resursei 

Locul în care poate 

fi consultată/ 

accesată resursa 

1. Legea Parlamentului cu privire la stabilirea principiilor și a 

cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor 

(versiune tradusă parțial). 

Sala de lectură 

Bibliotecă 

2. Gestionarea siguranței alimentare și a sănătății agriculturii în 

Moldova: Un plan de acțiuni (Departamentul agricultură și 

dezvoltare rurală al regiunii Europa și Asia Centrală, Banca 

Mondială, 2007) 

Sala de lectură 

Bibliotecă 

3. Strategia națională de siguranță alimentară pentru Republica 

Moldova 

pentru anii 2017-2022,Draft,decembrie 2016 

Sala de lectură 

Bibliotecă 

4. Procedura general privind pregătirea și efectuarea controlului 

official a unitățile care produc și/sau procesează produse 

alimentarede origine animal. ANSA, COD: PG-13/01 

Sala de studiu 

5. Procedură specială privind Inspecția unităților de alimentație 

publică 

Cod : ps 002.2 

Sala de lectură 

Bibliotecă  

Sala de studiu 

6. Ordin Nr. 79 din 02-04-2019 cu privire la aprobarea listelor de 

verificare pentru domeniile de control ale Agenției Naționale 

pentru Siguranța Alimentelor 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120380&lang=ro 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114487&lang=ro 

 

Internet-Link 

 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120380&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114487&lang=ro

