




3 

 

I.Preliminarii 

Curriculumul unității de curs S.08.O.029 Inspecție și control sanitar-veterinar este 

elaborat conform planului de învățământ, ediția 2021, pentru specialitatea 72110 Siguranța 

produselor agroalimentare cu durata instruirii în baza studiilor gimnaziale - 4 ani, și face parte 

din componenta de specialitate. Conform planului de învățământ numărul orelor constituie 120 

ore, teorie – 50 ore, lecții practice și de laborator – 30, studiul individual – 40 ore. Unitatea de 

curs se studiază în semestrul VIII, și prevede examen la final. 

Studierea unității de curs Inspecție și control sanitar-veterinar contribuie la formarea 

competențelor profesionale pentru inspectarea și controlarea calității și inofensivității 

producției agroalimentare vegetale și animaliere, verificarea organoleptică a materiei prime, a 

materialelor auxiliare, a 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 fitosanitar, 

verificarea calității produselor de nutriție animalieră și etc. 

Studierea acestei discipline se bazează pe cunoștințele achiziționate de către elevi la 

unitățile de curs: Biologie vegetală și animală; Tehnologia generală a produselor alimentare; 

Bazele producerii materiei prime; Sanităria și igiena unităților agroalimentare; Zoonoze; 

Bazele analizei organoleptice; Toxicologia alimentelor; Siguranța alimentară, precum și pe 

cunoștințe din discipline de cultură generală așa ca: chimia, biologia, fizică ș.a. 

II.Motivația, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Disciplina Inspecție și control sanitar-veterinar este un curs teoretic despre importanța 

inspectării gospodăriilor agricole ale agenților, producători de producție vegetală agricolă și 

a unităților care produc și procesează producția de origine animalieră, 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 exportul producției vegetale și 

animale. 

În procesul de activitate profesională, grație cunoștințelor achiziționate în cadrul acestei 

discipline, viitorul specialist va fi capabil să identifice însușirile calitative ecologice ale 

producției agricole, să verifice corectitudinea păstrării, transportării și aplicării preparatelor de 

uz fitosanitar, calitățile germinative și corespunderea identității soiului purității biologice, 

valorii culturale, stării fitosanitare, măsurile de securitate aplicate în lucrările de protecție a 

plantelor. 

Studierea unității de curs Inspecție și control sanitar-veterinar va permite viitorului 

specialist să preleve probe de acvacultură, de produse melifere, pentru depistarea salmonellei 

SPP în produsele animale, să întocmească acte permisive pentru exportul produselor 

animaliere etc. 

III.Competențele profesionale specifice modulului  

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; 
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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; 

CPS9. Înlăturarea neconformităților constatate;   

CPS10. Supravegherea  asigurării respectării standardelor de calitate; 

  CPS11. Înregistrarea datelor în documente de evidență internă. 

 

Competențe specifice disciplinei: 

CS1. Distingerea obiectivelor inspecției și controlului sanitar-veterinar; 

CS2. Organizarea inspecției și controlului sanitar-veterinar al carcaselor și subproduselor de 

abator; 

CS3. Efectuarea inspecției și controlului sanitar-veterinar a produselor din carne; 

CS4. Efectuarea inspecției și controlului sanitar-veterinar a subproduselor de abator; 

CS5. Determinarea calității laptelui  și a produselor lactate; 

CS6. Determinarea calității ouălelor la diferite specii de păsări; 

CS7. Organizarea inspecției și controlului sanitar-veterinar a produselor de origine animală și 

vegetală la piață; 

CS8. Efectuarea inspecției producției destinate importului/ exportului. 

 

IV.Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore  

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul de 

credite 
Total 

Contact direct Lucrul 

individual Teorie Practică 

8 120 50 30 40 examen 4 

 

V.Unitățile de învățare 

Unități de 

competență 

Unități de conținut Abilități  

1. Noțiune de inspecție și controlul sanitar-veterinar 

CS1. Distingerea 

obiectivelor 

inspecției și 

controlului sanitar-

veterinar 

 

1. Organizarea şi interpretarea inspecţiilor 

şi controlului sanitar-veterinar oficial în R. 

Moldova.   

1.1. Scurt istoric al organizării şi evoluţiei 

controlului sanitar-veterinar al inspecţiilor 

oficiale interne şi externe.  

1.2. Rolul instituţiilor şi organismelor 

interne şi internaţionale cu atribuţii de 

inspecţie şi controlul.  

1.3. Esenţa serviciilor sanitar - veterinare 

(medicului veterinar oficial) oficiale în 

A1.Definirea noțiunii de 

inspecție și control sanitar-

veterinar. 

A2.Compararea noțiunilor de 

inspecție și control. 

A3.Reproducerea metodelor 

de control. 

A4.Expunerea cuprinsului 

monitorizării și supravegherii 

întreprinderilor din industria 

alimentară. 
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exercitarea atribuţiilor de inspecţie şi 

control (H. G. nr. 1243; 15.11.2007). 

2. Inspecția și controlul sanitar-veterinar al produselor la sacrificarea animalelor în caz de 

boli parazitare, infecțioase și neinfecțioase 

CS2. Organizarea 

inspecției și 

controlului sanitar-

veterinar al 

carcaselor și 

subproduselor de 

abator 

 

2.1. Inspecția și controlul sanitar- 

veterinar a cărnii și a organelor în cazul 

bolilor infecțioase; 

2.1.1. Bolile infecțioase transmisibile la 

om:  

- Tuberculoza; 

- Bruceloza; 

- Salmonelozele; 

- Antraxul; 

- Turbarea; 

- Rujetul. 

2.1.2 Bolile infecțioase netransmisibile la 

om: 

- Pasteureloza; 

- Pesta porcină; 

- Cărbunele enfizematos; 

- Necrobacilozele. 

2.2. Inspecția și controlul  sanitar-

veterinar a cărnii și a organelor în cazul 

bolilor parazitare; 

2.2.1. Boli parazitare transmisibile la om 

prin consum de carne: 

- Trichineloza; 

- Cisticercoza; 

-Toxoplazmoza; 

- Echinococoza. 

2.2.2 Boli parazitare netransmisibile la 

om: 

- Sarcosporidiozele; 

- Coccidiozele; 

- Fascioloza; 

- Dicrocilioza; 

- Nematodozele. 

2.3 Inspecția și controlul sanitar-veterinar 

a cărnii și a organelor în cazul bolilor 

neinfecțioase, sacrificarea forțată: 

- cărnuri cu defecte originare; 

- cărnuri cu aspect respingător; 

-cărnurile de la animalele intoxicate. 

 

A5.Diagnosticarea diferențiată 

în cazul bolilor infecțioase, 

parazitare și bolile 

neinfecțioase la animale și 

păsări. 

A6.Clasificarea bolilor 

infecțioase și parazitare 

transmisibile la om prin 

consum de carne, lapte, ouă. 

A7.Descrierea metodelor de 

preîntâmpinare a bolilor 

infecțioase  și parazitare 

transmisibile la om. 

A8.Aprecierea sanitar-

veterinară a carcaselor în cazul 

bolilor neinfecțioase. 

A9.Aplicarea principiilor 

esențiale în controlul și 

inspecția sanitar-veterinară a 

cărnii de vânat sălbatic și de 

crescătorie. 
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2.4 Inspecția și controlul sanitar-veterinar 

a cărnii de vânat sălbatic și de crescătorie: 

- excluderea unor boli infecto-contagioase 

transmisibile de la animale la om; 

-  esența bolilor vânatului în sănătatea 

pulică; 

- măsuri și sancțiuni sanitar-veterinare a 

vânatului. 

3. Inspecția și controlul sanitar-veterinar la conservarea cărnii și produselor de origine 

animalieră 

CS3. Efectuarea 

inspecției și 

controlului sanitar-

veterinar a 

produselor din 

carne. 

3.1 Inspecția și controlul sanitar-veterinar 

la conservarea cărnii:  

- principiile biologice ale conservării; 

- metode actuale de conservare; 

- metode moderne de conservare: 

- aprecierea sanitară a conservelor. 

3.2. Inspecția și controlul sanitar-

veterinar a mezelurilor: 

- materia primă pentru pregătirea 

mezelurilor; 

- clasificarea mezelurilor; 

- apreciera sanitar-veterinară a 

mezelurilor. 

A10.Descrierea metodelor 

de conservare. 

A11.Caracterizarea 

proceselor tehnologice de 

producere a 

mezelurilor. 

A12.Apreciera sanitar-

veterinară a mezelurilor. 

4. Inspecția și controlul sanitar-veterinar a subproduselor de abator  

CS4. Efectuarea 

inspecției și 

controlului 

sanitar-veterinar a 

subproduselor de 

abator 

4.1 Noțiune de produs, subprodus și 

deșeu. 

4.2. Tehnologia grăsimilor. 

4.3. Tehnologia tubului digestiv. 

4.4. Tehnologia sângelui. 

4.5. Tehnologia prelucrării oaselor. 

4.6. Subprodusele chimico-farmaceutice. 

4.7. Prelucrarea primară a subproduselor  

tehnice: 

-pielilor; 

-părului; 

-penelor; 

-coarnelor; 

-unghiilor. 

A13.Clasificarea 

subproduselor de 

abator. 

A14.Caracterizarea obținerii 

A15.Subproduselor 

comestibile. 

A16.Prelucrarea 

subproduselor 

tehnice. 

A17.Aprecierea sanitar-

veterinară a subproduselor 

comestibile. 

5. Inspecția și controlul sanitar-veterinar al laptelui și produselor lactate 

CS5. Determinarea 

calității laptelui  și 

produselor lactate 

 

5.1. Proprietățile laptelui: 

- însușirile organoleptice ale laptelui; 

- însuşirile fizice ale laptelui; 

- microorganismele din lapte. 

5.2. Condiționarea laptelui proaspăt. 

5.3. Bolile transmisibile prin lapte. 

A18.Aplicarea tehnologiei 

prelucrării 

produselor de origine 

animalieră. 

A19.Prelucrarea primară a 

laptelui. 
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5.4. Tehnologia de fabricare a produselor 

lactate. 

A20.Clasificarea produselor 

lactate. 

A21.Aprecierea igienică a 

laptelui. 

6. Inspecția și controlul sanitar-veterinar al ouălelor 

CS6. 

Determinarea 

calității ouălelor 

la diferite specii 

de păsări. 

6.1. Însemnătatea alimentară a ouălelor. 

6.2. Structura şi compoziția chimică a 

ouălelor. 

6.3. Defectele ouălelor. 

6.4. Igiena colectării şi păstrării ouălelor. 

6.5. Merceologia ouălelor. 

A22.Aplicarea metodelor de 

apreciere a calității ouălelor 

la diferite specii de păsări. 

 

7. Inspecția și controlul sanitar-veterinar al produselor alimentare la piață 

CS7. Organizarea 

inspecției și 

controlului 

sanitar-veterinar a 

produselor de 

origine animală și 

vegetală la piață. 

7.1. Utilajele la staţiile de control a 

produselor din carne şi lapte. 

7.2. Cerințele asigurării piețelor cu  

utilaje corespunzătoare. 

7.3. Ordinea expertizei sanitar-veterinare 

a produselor alimentare: 

- a cărnii și produselor din carne; 

- laptelui şi produselor lactate; 

- peştelui; 

- ouălor; 

- mierei; 

- produselor vegetale. 

7.4. Documentarea examenului 

produselor alimentare la piață. 

A23.Aplicarea metodelor de 

apreciere a salubrității 

produselor alimentare de 

origine animală şi vegetală. 

A24.Aplicarea normelor 

sanitare în domeniul 

alimentației publice. 

A25.Asigurarea controlului 

sanitar-veterinar privind 

obținerea produselor 

animaliere de calitate 

superioară. 

A26.Aprecierea calității 

produselor de 

origine vegetală. 

8. Inspecția și controlul sanitar-veterinar a producției destinate importului/exportului. 

CS8. Efectuarea 

inspecției 

producției 

destinate 

importului/ 

exportului. 

8.1. Termenii utilizați în procedura de 

inspecție. 

8.2. Obiectivele și principiile inspecției. 

8.3. Cerințele față de inspecție; 

8.4. Responsabilitățile Laboratorului de 

Diagnosticare; 

8.5. Responsabilitățile 

importatorului/exportatorului .  

8.6. Procedura de inspecție preliminară. 

8.7. Examinarea documentelor 

însoțitoare ale unei încărcături. 

8.8. Documentele însoțitoare ale unei 

încărcături. 

A27.Distingerea termenilor 

conform  Standardului 

Internațional pentru măsuri 

sanitar-veterinare; 

A28.Expunerea obiectivelor și 

principiilor inspecției,  

responsabilităților 

Laboratorului de 

Diagnosticare. 

A29.Identificarea 

responsabilităților 

importatorului/exportatorului; 

A30.Efectuarea procedurii 

de inspecție preliminară; 
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VI.Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare 

Nr. Unități de învățare 

Numărul de ore  

Total 
Contact direct Lucrul 

Individual 
Teorie Practică 

1. Noțiune de inspecție și controlul sanitar-

veterinar 
20 8 4 8 

2. Inspecția și controlul sanitar-veterinar al 

produselor la sacrificarea animalelor în caz 

de boli parazitare, infecțioase și 

neinfecțioase 

40 20           8 12 

3. Inspecția și controlul sanitar-veterinar la 

conservarea cărnii și a produselor de 

origine animalieră 

12 4 2 6 

4. Inspecția și controlul sanitar-veterinar a 

subproduselor de abator 
8 2 2 4 

5. Inspecția și controlul sanitar-veterinar al 

laptelui și produselor lactate 
10 4 4 2 

6. Inspecția și controlul sanitar-veterinar al 

ouălelor 
6 2 2 2 

7. Inspecția și controlul sanitar-veterinar al 

produselor alimentare la piață 
10 6           4  

8. Inspecția producției destinate 

importului/exportului 14 4 4 6 

 Total 
120 50 30 40 

 

 

VII. Studiul individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de 

elaborat 

Modalităti de 

evaluare 

Termene de 

realizare 

1. Noțiune de inspecție și controlul sanitar-veterinar 

1.1. Strategia națională de siguranță alimentară  

pentru Republica Moldova pentru anii 2017-2022. 

Rezumat scris. Prezentarea 

rezumatului 

scris. 

Săptămâna 1 

2. Inspecția și controlul sanitar-veterinar al produselor la sacrificarea animalelor în caz de boli 

parazitare, infecțioase și neinfecțioase 

2.1  Animalele de sacrificare și factorii de apreciere a 

categoriei de îngrășare. Transportarea animalelor de 

sacrificare și a produselor ușor alterabile. 

Întocmirea 

actului 

Referat 

Prezentare act 

Comunicare 

orală 

Săptămâna 1 

2.2.  Întreprinderile de sacrificare a animalelor Prezentare  Demonstare Săptămâna 2 
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2.3. Tehnologia sacrificării pe specii de animale Scheme de 

sacrificare 

Argumentare 

scheme 

Săptămâna 2  

2.4. Organizarea şi metodica expertizei sanitar-

veterinare al carcaselor şi subproduselor de abator 

Etapele de 

investigație 

Demonstrație Săptămâna 3  

2.5. Morfologia, structura chimică şi merceologia cărnii Referat Comunicare 

orală 

Săptămâna 3 

2.6. Expertiza sanitar-veterinară a carcaselor şi a 

organelor în bolile infecţioase 

Desen-topografia 

sistemului 

limfatic 

Argumentare Săptămâna 4 

2.7. Expertiza sanitar-veterinară a carcaselor şi 

organelor în cazul bolilor parazitar 

Prezentare- 

bolile 

transmisiile prin 

carne 

Prezentare 

argumentată 

Săptămâna 4 

2.8. Expertiza sanitar-veterinară a carcaselor şi a 

organelor primite de la animalele sacrificate în cazul 

bolilor cu procese patologice de etiologie neinfecţioasă 

Prezentare-

zooantroponoze  

Prezentare 

argumentată 

Săptămâna 5 

2.9.  Intoxicaţiile alimentare şi profilaxia lor Referat-

clasificarea 

intoxicațiilor 

Comunicare 

orală 

Săptămâna 5 

3. Inspecția și controlul sanitar-veterinar la conservarea cărnii și produselor de origine animalieră 

 3.1   Expertiza sanitar-veterinară la conservarea cărnii 

şi produselor de origine animalieră 

 

Prezentare   
Prezentarea 

argumentată 

Săptămâna 6 

3.2 Expertiza sanitar-veterinară la producerea 

mezelurilor 

Schema de 

producere 

Explicare Săptămâna 6 

4. Inspecția și controlul sanitar-veterinar a subproduselor de abator 

4.1. Tehnologia prelucrării şi expertiza sanitar-

veterinară a subproduselor grăsimilor 

alimentare, intestinelor, sângelui, glandelor 

endocrine, pielii, blănurilor şi a materiei prime 

Prezentarea 

procesului 

verbal de 

prelevare a 

probelor de 

subproduse 

Argumentarea 

procesului 

verbal 

Săptămâna 7 

5. Inspecția și controlul sanitar-veterinar al laptelui și produselor lactate 

5.1. Expertiza sanitar-veterinară a laptelui şi 

produselor lactate 

Eseu structurat 

Fișa de control 

Argumentare 

eseu/ 

Completarea 

fișei de control 

 

 

Săptămâna 8 
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6. Inspecția și controlul sanitar-veterinar al ouălelor 

6.1.  Bazele merceologice şi expertiza sanitar-

veterinară a ouălelor 
Eseu structurat. 

Fisa de control 

Argumentare 

eseu/ 

Completarea 

Fișei de 

control 

Săptămâna 9 

8. Inspecția producției destinate importului/exportului 

8.1.Inspecția și controlul sanitar-veterinar al produselor 

de origine animală și vegetală destinate 

importului/exportului 

  

8.2.Proceduri specifice de prelevare a probelor  de 

produse alimentare de origine animală și nonanimală. 

Prezentarea 

procesului 

verbal de 

prelevare a 

probelor de 

produse 

alimentare 

de origine 

animală și 

nonanimală. 

Completarea 

documentatiei 

de serviciu, 

fișa de control. 

Săptămâna 10 

 

VIII.Lucrările practice/de laborator recomandate 

 

Nr Unități de învățare Lista lucrărilor practice/de laborator 
Ore 

1.  Noțiune de inspecție și controlul 

sanitar-veterinar 

1.1.Studierea  metodelor de bază clasice şi 

contemporane utilizate în examinarea 

alimentelor. 

1.2. Famializarea cu  pregătiria materialelor, 

aparaturii utilizate în activitatea de laborator, 

prelevarea probelor. 

4 

2.  Inspecția și controlul sanitar-

veterinar al produselor la 

sacrificarea animalelor în caz de 

boli parazitare, infecțioase și 

neinfecțioase 

2.1. Studierea fazelor de inspecție și control a 

carcaselor după sacrificarea animalelor. 

2.2. Esenţa sistemului limfatic în inspecţia şi 

controlul 

organelor şi carcaselor al diferitor specii de animale 

și păsări. 

2.3. Studierea examenului trichineloscopic prin 

compresie. 

2.4. Valorificarea şi sancţiunile sanitar-veterinare în 

bolile infecțioase:  

- Antraxul 

- Leucoza 

- Bruceloza 

- Tuberculoza 

8 
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3.  Inspecția și controlul sanitar-

veterinar la conservarea cărnii și 

produselor de origine animalieră 

3.1. Studierea metodelor actuale și modern de 

conservare 

 

 

2 

4. Inspecția și controlul sanitar-

veterinar a subproduselor de 

abator 

4.1. Clasificarea subproduselor de abator 2 

5.  Inspecția și controlul sanitar-

veterinar al laptelui și produselor 

lactate 

5.1. Examenul organoleptic și fizico-chimică al 

laptelui  

5.2. Examenul microbiologic al produselor lactate 

4 

6.  Inspecția și controlul sanitar-

veterinar al ouălor 
6.1 Inspecția și controlul sanitar-veterinar al ouălor 

de consum 

2 

7. 7. Inspecția și controlul sanitar-

veterinar al produselor alimentare 

la piață 

7.1.Studierea cerințelor sanitaro-igienice față de 

amenajarea  Laboratorului de Expertiză Sanitar-

Veterinară la piață; 

7.2. Cunoștința cu cerințele inspecției și controlul 

sanitar-veterinar al produselor de origine animală 

și nonanimală. 

4 

8.  Inspecția producției destinate 

importului/exportului 

8.1. Inspecția producției destinate importului 

Procedure operaționale 

 

8.2. Inspecția producției destinate exportului 

Procedura operațională 

4 

 Total  20 

 

IX.Sugestii metodologice 

Așa cum unitatea de curs Inspecție și controlul sanitar-veterinar este preponderent 

teoretică, se recomandă axarea procesului de predare-învățare pe formarea competențelor 

cognitive.  

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

activităților de învățare, care vor asigura formarea competențelor cognitive. 

La fel, profesorul va utiliza forme și metode de învățare adecvate experienței de viață și 

capacităților individuale ale elevilor, care asigură un randament înalt la realizarea obiectivelor 

preconizate (conversația, explicația, jocul de rol, problematizarea, observarea, studiul 

individual, studiul de caz), precum și tehnici de învățare (știu-vreau să știu-am cunoscut, 

romanița, graficul T, explozie stelară, nufărul, ciorchinele, păianjenul etc). 
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X.Sugestii de evaluare a competențelor profesionale 

Obiectivul major al evaluării capacităților și cunoștințelor elevilor la unitatea de curs 

Inspecție și controlul sanitar-veterinar prevede aprecierea rezultatelor obținute în activitatea de 

învățare pe parcursul orelor de contact direct și studiu individual. 

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

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

formarea altor competențe, premise ”cognitive și 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 v-a realiza la finele studierii unității de curs ca examen oral sau 

scris. Se v-a pune accent pe aprecierea cunoștințelor aplicative în domeniu. Se recomandă 

aplicarea itemilor de teste cu caracter problematizat. Profesorul v-a 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 ș.a. 

Proba de evaluare a competentelor obținute pe parcursul disciplinei prevede: 

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

În calitate de produs pentru măsurarea rezultatului v-a servi: 

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

Criterii de evaluare a produselor: 

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

- corectitudinea efectuării prelevării probelor;  

- corectitudinea ambalării, etichetării și transportării probelor, mostrelor; 

- corectitudinea completării documentației de serviciu;  

- respectarea tehnicii securității și sănătății in muncă. 

XI.Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studiu 

Activitățile de învățare la unitatea de curs Inspecție și controlul sanitar-veterinar vor fi 

realizate în sala de studiu și cea de laborator. 

Pentru asigurarea condițiilor de învățare, sala de studiu v-a fi dotată cu mobilier 

corespunzător, planșe, manuale, reviste, broșuri, registre, mostre de producție vegetală și 

animală, proiector, calculator, etc. 

Materiale și ustensile recomandate: reactive, veselă chimică, stative, clește metalice, cleme, 

baghete de sticlă sau porțelan, exsicator, site, lupe, pensete, lame, lamele, vase Petri, material 

biologic natural,pungi de polietilenă sau hîrtie, produse de origine animal sau vegetală, 

unități din industria alimentară (abator, combinat de carne, combinat de lapte, piață). 

Aparate și utilaje recomandate: etuvă, termostat, PH-metru, refractometru, microscoape. 

Materiale didactice: îndrumare metodice pentru lucrările de laborator, registre cu PUFF, 

manuale, calculator, proiector, planșe, ghiduri de performanță. 
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XII.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. LEGE Nr. 68 din 05.04.2013 despre semințe,Monitorul Oficial Nr. 

130134 art Nr : 417 

Sala de lectură, 

Bibliotecă 

5. LEGE Nr. 119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz 

fitosanitar și la fertilizanți, Monitorul Oficial Nr. 100-103 art Nr : 

510 

Sala de lectură, 

Bibliotecă, 

6. Procedura generală privind pregătirea și efectuarea controlului 

oficialla unitățile care produc și sau proceseazăproduse alimentarede 

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

Sala de studiu 

7. Procedură specială privind Inspecția unităților de alimentație 

publică Cod : ps 002.2 

Sala de lectură, 

Bibliotecă, 

Sala de studiu 

8. HOTĂRÎRE de Guvern Nr. 839 din 17.12.2009 

pentru aprobarea unor Norme sanitar-veterinare 

privind mișcarea necomercială a animalelor de 

companie, Monitorul Oficial Nr. 193-196 art Nr : 

949 

Sala de lectură, 

Bibliotecă 

9. Standardele internaționale în domeniul Managementului Calității, 

Managementului mediului, Managementului Siguranței 

Alimentului (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP) 

Sala de lectură, 

Bibliotecă 

10. Ordin Nr. 79 din 02-04-2019 cu privirela 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 
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