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Summary. The quality and safety assurance 
of food is a multilateral process.  It is conditioned 
by the multiple risks of microbiological, physical, 
chemical origin, as well as of weak legal and 
methodological support, imperfect management, 
skill defi ciencies, inadequate agricultural practices, 
etc.  The quality and safety of food must rely on the 
efforts of all those involved in the chain complex: 
agricultural production, industrial processing, 
transportation, storage, marketing and consumption.  
Maintaining safety and quality throughout the chain 
is a complex of measures, which requires advanced 
technologies, perfect legal and methodical support, 
trained personnel, monitoring processes to ensure 
the integrity of the food, as well as carrying out all 
the technological operations in good condition. Such 
opportunities provides the implementation of the 
Community acquis of the EU in the fi eld of food 
safety.
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Rezumat. Asigurarea calității și siguranței ali-
mentelor este un proces multilateral. El este condi-
ționat atât de multiplele riscuri microbiologice, chi-
mice, fi zice, cât și de defi ciențele suportului legal și 
metodic, managementul imperfect, cunoștințele in-
sufi ciente, practicile agricole necorespunzătoare etc.  
Calitatea și siguranța alimentelor trebuie să se bazeze 
pe eforturile tuturor celor implicați în lanțul com-
plex: producția agricolă, transportarea, procesarea 
industrială, stocarea, comercializarea și consumul. 
Menținerea calității și siguranței de-a lungul lanțului 
tehnologic necesită tehnologii avansate, suport le-
gal și metodic perfect, personal instruit, procedee de 
monitorizare care să asigure integritatea alimentelor, 
cât și realizarea tuturor operațiunilor în bune condi-
ții. Asemenea oportunități asigură implementarea 
acquis-ului comunitar al UE în domeniul siguranței 
alimentelor.

Cuvinte-cheie: siguranța alimentelor, calitatea 
alimentelor, sănătatea populației.

Introducere 
Starea de sănătate a populației în mare măsură 

depinde de condițiile de viaţă, inclusiv de calitatea 
și siguranța alimentelor. Diverse stări patologice, 
acute și cornice, sunt condiționate de factori externi. 
Această situaţie este cauzată la ora actuală de mul-
titudinea de tehnologii și materiale implementate pe 
tot lanțul fără estimarea cuvenită a riscurilor pe care 
le comportă. 

Asigurarea calității și siguranței alimentelor 
este un proces multilateral și se bazează pe eforturi-
le tuturor celor implicați în lanțul complex, care in-
clude producția agricolă, transportarea, procesarea 
industrială, stocarea, comercializarea și consumul. 
Pentru a menţine calitatea și siguranța alimentelor 
de-a lungul lanțului menționat este nevoie de teh-
nologii avansate, suport legal și metodic perfect, 
personal instruit, procedee de monitorizare care să 
asigure integritatea alimentelor, precum și fi naliza-
rea operațiunilor în bune condiții. 

Avansarea rapidă a tehnologiilor alimentare 
poate determina riscul contaminării alimentelor 
prin contaminanţi naturali, prin cei introduşi acci-
dental, prin tratarea inadecvată a alimentelor sau 
prin practicile comerciale abuzive. Cele mai multe 
cauze raportate ale îmbolnăvirilor acute provocate 
de alimente sunt de origine microbiologică. Prezen-
ța factorilor chimici și fi zici în alimente determină 
un număr limitat de dereglări acute ale sănătății, în 
schimb condiționează multiple stări morbide corni-
ce și decese premature, infl uenţând negativ calitatea 
vieții și speranța de viață.

Lucrarea dată caută să pună în valoare rolul si-
guranței alimentelor pentru consumatori și să trase-
ze cele mai generale măsuri în asigurarea sănătății 
populației.

Siguranța alimentelor – concept, principii, 
defi niții

Termenii „siguranța alimentelor” și „calitatea 
alimentelor” pot fi  uneori confundați. Cel dintâi este 
un concept care arată că alimentul nu-i poate dăuna 
consumatorului când este pregătit şi/sau consumat 
în conformitate cu utilizarea intenţionată [ 7, 9, 11]. 
La modul general vorbind, siguranța alimentelor se 
referă la pericolele și afecțiunile acute sau cronice 
care pot face alimentul periculos pentru sănătatea 
consumatorului. Prin urmare, siguranța alimentelor 
nu poate fi  negociată. 

În ce privește calitatea, aceasta presupune alte 
atribute care infl uențează valoarea alimentului pen-
tru consumator, precum alterarea, prezența mur-
dăriei în produs, decolorarea, mirosul, structura, 
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procedeul de procesare culinară. Deosebirea între 
siguranță și calitate are implicație în politicile din  
domeniu și infl uențează esența și conținutul siste-
mului de control, care trebuie să facă față obiective-
lor naționale predeterminate.

Controlul alimentar reprezintă o măsură com-
plexă. Scopul acestuia este de a pune în aplicare 
legile alimentare care prin reglementarea și inter-
zicerea vânzării și consumului produselor nesigure 
protejează consumatorul de alimente neconforme 
cerințelor igienice, contaminate şi oferite în mod 
fraudulos. Complexul de acțiuni întreprinse, în an-
samblu, garantează siguranța alimentului pentru 
utilizare intenţionată. El se aplică pe întregul lanţ 
alimentar şi furajer, alcătuit din etape şi operaţii pri-
vind producerea, procesarea, distribuţia şi manipu-
larea alimentelor şi furajelor, de la producţia prima-
ră până la consum. 

Experții în materie de siguranță a  alimentelor 
consideră că operatorii cu activitate în domeniul ali-
mentar trebuie să respecte mai multe principii [1], 
în particular: 

Siguranţa – asigurarea garanției că alimentele 
satisfac cerinţele tuturor legilor în domeniul alimen-
tar şi implementarea permanentă a acestor cerinţe 
pentru a pune pe piaţă numai alimente sigure;

Colaborarea – operatorii cu activitate în dome-
niul alimentar trebuie să colaboreze cu structurile 
statale şi operatorii relevanți în scopul reducerii sau 
înlăturării riscurilor privind sănătatea publică; 

Corectitudinea  –  produsele trebuie să fi e medi-
atizate, prezentate sau etichetate în așa mod ca să nu 
inducă în eroare consumatorii;

 Responsabilitatea – operatorii cu activitate în 
domeniul alimentar trebuie să fi e responsabili de 
siguranţa alimentelor pe care le produc, transportă, 
depozitează sau le vând;

Transparenţa – când apar motive să considere 
că alimentele puse pe piaţă prezintă un risc pentru 
sănătatea publică, operatorii cu activitate în dome-
niul alimentar trebuie să informeze imediat autorită-
țile competente, punându-le la dispoziție informația 
relevantă; 

Trasabilitatea – operatorii cu activitate în do-
meniul alimentar trebuie să păstreze înregistrările 
materiilor prime, materiilor auxiliare, ambalajelor 
etc., care intră în întreprindere, cât şi a produselor 
pe care le furnizează pentru a asigura trasabilitatea 
şi a fi  în stare să pună la dispoziţie rapid aceste in-
formaţii autorităţilor relevante;

Retragerea – agenții economici responsabili tre-
buie să iniţieze retragerea alimentelor nesigure, să 
informeze consumatorii despre motivele retragerii, 

dacă este cazul, și să informeze structurile teritoriale 
ale autorităților relevante despre astfel de retrageri;

Precauția – în unele împrejurări specifi ce, când 
se identifi că posibilitatea unor efecte dăunătoare 
asupra sănătăţii, până la apariţia unor noi informaţii 
ştiinţifi ce pentru o evaluare mai cuprinzătoare a ris-
cului, sunt adoptate măsuri provizorii de gestionare 
a riscului necesare pentru asigurarea nivelului ridi-
cat de protecţie a sănătăţii;

Flexibilitatea – prevede managementul confl ic-
tului, care trebuie să fi e efectuat cât mai operativ și 
cât mai efi cient; 

Obiectivitatea şi imparţialitatea în prezentarea 
rapoartelor – concluziile şi opiniile formulate în ra-
poarte trebuie să se bazeze exclusiv pe documente-
le obţinute şi analizate conform standardelor, fi ind 
precise şi obiective;

Confi denţialitatea – impune interzicerea folosi-
rii informaţiilor obţinute în scop personal sau într-o 
manieră care poate fi  contrară legii ori în detrimen-
tul obiectivelor legitime;

Competitivitatea – se referă la comportamentul 
profesionist în toate activităţile desfăşurate, care 
impune aplicarea standardelor şi normelor relevante 
şi manifestarea imparţialității în îndeplinirea atribu-
ţiilor de serviciu.

Preocupări specifi ce privind riscurile ali-
mentare

Preocupările specifi ce privind riscurile alimen-
tare se axează, de regulă, pe:

- riscuri microbiologice;
- reziduuri de pesticide;
- abuzul de aditivi alimentari;
- contaminanţi chimici;
- radionuclizi;
 - falsifi care etc.
Lista poate fi  continuată cu organisme modifi ca-

te genetic, alergeni, reziduuri de medicamente vete-
rinare și hormoni de creștere utilizați în producerea 
produselor de origine animală și altele.

Factorii care contribuie la apariția potenţialelor 
pericole în alimente includ:

- practicile agricole necorespunzătoare; 
- lipsa igienei la toate etapele lanţului alimentar; 
- lipsa controalelor preventive în operaţiunile de 

prelucrare şi pregătire a alimentelor; 
- abuzurile de substanţe chimice utilizate în sec-

torul agricol (cultivarea plantelor)  sau în procesul de 
creștere a animalelor, păsărilor, hidrobionților etc.; 

- contaminarea materiei prime;
- folosirea ingredientelor şi apei necondiționate 

sau improprii;
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- folosirea ambalajelor, capacităților, suprafețe-
lor tehnologice și altor materiale, cu care vin în con-
tact produsele alimentare, din materiale interzise, 
neconforme cerințelor igienice;  

- stocarea și transportarea inadecvată etc.
Multiple pericole potențiale rezultă frecvent din 

starea de sănătate şi igiena personalului, condiții 
care nu pot fi  întotdeauna monitorizate şi corectate 
efectiv şi efi cient [9]. Pentru a minimiza aceste as-
pecte referitoare la personal există o serie de reguli 
obligatorii, şi anume:

- efectuarea analizelor medicale înainte de an-
gajare;

- monitorizarea stării de sănătate prin efectuarea 
periodică a examenului medical;

- elaborarea unor reguli stricte de igienă perso-
nală;

- igiena mâinilor etc.
De asemenea, pentru monitorizarea efi cienţei 

procedurilor de curăţire şi igienizare este necesară 
efectuarea periodică a testelor de sanitaţie.

Siguranța alimentelor pe parcursul lanțului 
alimentar

Agricultura și transportul. Calitatea materiilor 
prime, neprocesate, este crucială pentru siguranța 
și calitatea produsului fi nit. De aceea, e nevoie de o 
abordare sistematică pe tot traseul alimentelor, pentru 
a evita contaminarea lor și pentru a identifi ca unele 
riscuri posibile. Din câmp, de la fermă producția pri-
mară este transportată către fabrici – industria prepa-
rării alimentelor. Acest pas al lanțului alimentar bene-
fi ciază de reglementări internaționale relevante. În ce 
privește reglementările la nivel național, ele necesită 
actualizare și armonizare cu rigorile internaționale, 
în special cu legislația UE, Normele Organizației In-
ternaționale de Standardizare și Codex Alimentarius 
referitor la cultivare/producere, transportare, depozi-
tare, păstrare și livrare a produselor alimentare.

Procesarea industrială și păstrarea. Industria 
procesării alimentelor este datoare să fi e la înălțimea 
așteptărilor consumatorului, ca produsele pe care le 
cumpără să fi e sigure și conforme cu toate cerințele 
impuse de Bunele Practici de Producție, rezultatele 
analizei riscului și Standardele de Asigurare a Cali-
tății stabilite de Organizația Internațională de Stan-
dardizare și Standarde. Această industrie se bazează 
pe trei sisteme moderne de management al calită-
ții, care se folosesc tot mai larg: Bunele Practici de 
Producție (impun condiții și procedee de prelucrare 
bazate pe o îndelungată experiență, care asigură ca-
litate constantă și siguranță a alimentelor); analiza 
riscului și punctelor critice de control (tehnică re-

centă și proactivă, care se concentrează atât asup-
ra identifi cării riscurilor potențiale, cât și asupra 
controlării lor în timpul procesului de producere);  
Standardele  de  Asigurare a Calității stabilite de 
Organizația Internațională de Standardizare și Stan-
dardele Europene (asigură ca prelucrarea alimente-
lor, serviciile de catering și alte industrii legate de 
alimente să fi e conforme cu procedurile prescrise 
a priori). Efi ciența acestor programe este evaluată 
regulat de către servicii de stat competente și experți 
independenți. Aceste sisteme de management al ca-
lității, folosite de procesatorii de alimente, prevăd și 
relația cu furnizorii (fermieri și vânzători angro de 
materie primă), agenții de transport, vânzătorii de 
produse angro și en détáil pentru a asigura proce-
duri de asigurare a calității la fi ecare nivel.

Comerțul și siguranța produselor fi nite. Consu-
matorul reprezintă punctul fi nal al lanțului alimen-
tar.  Pentru a menține calitatea și siguranța alimente-
lor de-a lungul lanțului respectiv, este nevoie atât de 
proceduri care să asigure integritatea alimentelor, 
cât și de proceduri de monitorizare care să asigure 
fi nalizarea operațiunilor în bune condiții.

Legislația internațională și europeană este mult 
mai complexă. În toate unitățile implicate în fabri-
carea, transportul, depozitarea și servirea alimen-
telor se prevede aplicarea unor norme, unui sistem 
de asigurare a calității igienice bazat pe evaluarea 
și prevenirea riscurilor, deci a unui sistem HACCP. 
Aceste norme se adresează nu numai întreprinderi-
lor care produc și comercializează produse alimen-
tare, dar și celor care produc echipamente pentru in-
dustria alimentară, precum și celor care doresc să fi e 
evaluate de pe o poziție neutră de către un organism 
competent și obiectiv în conformitate cu conceptul 
HACCP implementat.

Actualmente, și la nivel național se urmăreşte 
implementarea unui sistem de siguranță a alimente-
lor care pretinde a fi  exhaustiv, complex și efi cient și 
care ar putea garanta inofensivitatea alimentelor pe 
tot lanțul alimentar, de la producerea primară până 
la consumator. Implementarea și certifi carea la nivel 
internațional a unui sistem efi cient de control ali-
mentar va contribui esențial la sporirea siguranței și 
calității alimentelor.

Contribuția politicilor internaționale la forti-
fi carea sănătății

În susținerea măsurilor de protecție a sănătății 
vine, în mod special, Regionala Europeană a OMS, 
care a aprobat un nou cadru vizând politicile de să-
nătate pentru regiune, bazat pe dovezi și pe valoare 
și cunoscut ca Sănătate 2020 [10]. Acest document 
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se axează pe îmbunătățirea sănătății pentru toți și re-
ducerea inegalităților din sectorul sănătății printr-un 
management al sănătății mai efi cient și o guverna-
re mai bună. Documentul este inovativ în ceea ce 
privește răspunsurile la toate nivelurile și sectoarele 
guvernării și societății, accentuând dezvoltarea căi-
lor de rezistență a comunităților la factorii negativi 
externi, creând medii favorabile. Strategia Sănătate 
2020 se bazează pe patru domenii prioritare de ac-
țiuni strategice:

1. investirea în sănătate la toate etapele de viață 
și abilitatea cetățenilor;

2. abordarea provocărilor majore din regiune cu 
privire la bolile transmisibile și cele netransmisibile;

3. consolidarea sistemelor de sănătate centrate 
pe oameni, a capacităților sănătății publice și nive-
lurilor de pregătire, supraveghere și răspuns la situ-
ații excepționale;

4. ridicarea nivelurilor de rezistență a comunită-
ților locale și crearea unor medii de susținere.

Concomitent, cea de a 62-a sesiune a Comitetu-
lui Regional pentru Europa cheamă statele să dez-
volte și să-și actualizeze, când este oportun, politi-
cile, strategiile și planurile sale de activitate privind 
promovarea și fortifi carea sănătății [8]. Statele sunt 
chemate să susțină inițiativele Sănătatea 2020 prin 
variate forme de colaborare, punând accentul pe 
managementul adecvat al confl ictelor de interese, 
în special ale celor cu implicarea guvernării națio-
nale și regionale, organizațiilor neguvernamentale, 
altor sectoare decât sănătatea. Raportată la actua-
litățile Republicii Moldova, aceasta ar însemna că 
problemele sănătății populației ar trebui să devină 
preocupare a întregii societăți. Sănătatea populației 
în relație cu siguranța alimentelor este unul din ele-
mentele-cheie al acestei politici.

Suportul legal național în siguranța ali-
mentelor 

În prezent, în Republica Moldova, nu există un 
cadru legislativ unic menit să reglementeze toa-
te aspectele importante ale siguranţei alimentelor, 
care ar ţine cont de progresele înregistrate de țara 
noastră în toate sectoarele de activitate specifi ce. 
Astfel, legislaţia de bază pentru garantarea siguran-
ţei alimentelor este reprezentată de mai multe acte 
normative elaborate de instituţii guvernamentale di-
ferite, având un caracter neunitar și fragmentat, care 
nu poate să reprezinte fundamentul pentru atingerea 
obiectivului principal, acela de a stabili și dezvolta 
un sistem unifi cat al întregii strategii privind sigu-
ranţa alimentelor [11].

Reglementarea politicii din domeniul siguranţei 
alimentelor trebuie să aibă la bază o lege elaborată 

în conformitate cu prevederile Regulamentului CEE 
nr. 178/2002, în care să fi e reglementate în mod clar 
atribuţiile autorităţii competente şi cele ale operato-
rilor din domeniul alimentar referitoare la siguranţa 
alimentelor şi calităţile nutreţurilor, pentru a elimina 
orice suprapunere a domeniilor de competenţă, stabi-
lite prin acte normative cu un caracter fragmentar şi 
neuniform. Concomitent a fost aprobată Strategia na-
țională în domeniul siguranţei alimentelor. Obiecti-
vul general al Strategiei este atingerea celui mai înalt 
grad de protecţie a sănătăţii publice şi a intereselor 
consumatorilor în ceea ce priveşte inofensivitatea 
alimentelor. Obiectivele specifi ce ale Strategiei sunt:

a) îmbunătăţirea cadrului normativ, care să asi-
gure creşterea coerenţei legislaţiei în domeniul sigu-
ranţei alimentare şi care va viza toate aspectele pro-
ducţiei alimentare umane de la câmp până pe masa 
consumatorului, precum şi hrana pentru animale;

b) înfi inţarea unei autorităţi naţionale în dome-
niul siguranţei alimentelor, căreia i se va încredin-
ţa o seamă de sarcini-cheie în gestionarea tuturor 
aspectelor referitoare la siguranţa alimentelor de la 
câmp la consumatorul fi nal, operarea sistemului de 
alertă rapidă, dialogul şi comunicarea cu consuma-
torul, precum şi relaţiile cu agenţiile naţionale şi or-
ganismele ştiinţifi ce;

c) fortifi carea procedurilor de control privind 
siguranţa alimentelor, care să asigure un cadru uni-
tar pentru operarea sistemelor naţionale de control 
şi inspecţie, prin stabilirea corespunzătoare a atri-
buţiilor şi responsabilităţilor între toate autorităţile 
statului implicate în siguranţa alimentelor.

Strategia menționată prevede un spectru larg de 
măsuri orientate spre atingerea obiectivelor:

a) ridicarea nivelului de protecţie a sănătăţii po-
pulaţiei, prin consumul de alimente sigure şi prin 
apărarea sănătăţii animalelor şi plantelor;

b) creşterea nivelului de pregătire a specialişti-
lor din domeniile industriei alimentare, alimentației 
publice, serviciului veterinar şi fi tosanitar;

c) modernizarea şi restructurarea unităţilor din 
domeniul alimentelor de origine animală şi inter-
zicerea activităţii celor care nu respectă condiţiile 
generale de igienă stabilite de legislaţia în vigoare;

d) continuarea procesului de transpunere în le-
gislaţia naţională a prevederilor legislative comuni-
tare cu privire la siguranţa alimentelor;

e) creşterea efi cienţei controalelor ofi ciale în 
domeniile veterinar şi fi tosanitar;

f) îmbunătăţirea sistemului de asigurare a calită-
ţii sub aspectul siguranţei alimentare (analiza riscu-
lui şi analiza economică);

h) elaborarea unui sistem efi cient de certifi care 
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a produselor alimentare pentru export şi plasare pe 
piaţa internă;

g) dezvoltarea sistemului de laboratoare cu 
funcţii de referinţă;

i) îmbunătăţirea sistemului de supraveghere şi 
control, inclusiv inspecţie şi monitorizare, pentru 
produsele alimentare de origine animală şi vegetală 
şi a bunăstării animalelor;

k) dezvoltarea sistemelor de control la posturile 
de inspecţie la frontieră;

l) implementarea completă a cerinţelor Acordu-
lui Organizaţiei Internaţionale a Comerţului privind 
Aplicarea Măsurilor Sanitare şi Fitosanitare şi Acor-
dului privind Barierele Tehnice ale Comerţului;

m) evaluarea sistemelor de control toxicologic 
pentru a le conforma cerinţelor UE şi celor interna-
ţionale;

n) evaluarea analizei riscului de contaminare a 
produselor alimentare cu reziduuri de substanţe me-
dicamentoase, pesticide şi alţi contaminanţi în vede-
rea stabilirii măsurilor ce trebuie întreprinse;

o) elaborarea şi coordonarea planului naţional 
de monitorizare a reziduurilor de la animalele vii, 
plante şi produse alimentare. 

Sub aspect instituțional, controlul produselor 
alimentare de origine vegetală și animală în Repub-
lica Moldova este efectuat de către:

- Agenția Națională pentru Siguranța Alimente-
lor, subordonată Guvernului Republicii Moldova;  

- Serviciul Supraveghere de Sat a Sănătății Pu-
blice, subordonat Ministerului Sănătăţii al Republi-
cii Moldova;

- Inspectoratul principal de stat pentru suprave-
gherea pieţei, metrologie şi protecţia consumatori-
lor, subordonat Ministerului Economiei şi Comerţu-
lui al Republicii Moldova. 

Dar, în pofi da existenței suportului legal și 
metodic, structurilor instituționale, potențialului 
uman și material, evaluarea generală a siguranței 
alimentelor pe lanțul alimentar, bazată pe analiza 
statistică a izbucnirilor de intoxicații alimentare, 
dovedește că verigile cele mai slabe sunt cele fi na-
le: întreprinderile de alimentație publică și comerț 
- consumatori. 

Reglementarea siguranței alimentelor la ni-
vel de Comunitate Europeană

Politica siguranței alimentelor din cadrul UE 
se referă la întregul lanț alimentar. Ea pune la dis-
poziție reglementări extinse și subliniază responsa-
bilitatea producătorilor și a furnizorilor în ceea ce 
privește participarea lor la asigurarea calității apro-
vizionării cu alimente. Autoritatea Europeană pen-

tru Siguranța Alimentelor (EFSA) este o organizație 
independentă, activează în strânsă colaborare cu di-
verse agenții științifi ce și instituții din țările membre 
ale UE, oferind consiliere științifi că independentă 
cu privire la toate chestiunile cu impact direct sau 
indirect asupra siguranței alimentelor. Ea acoperă 
toate stadiile producției și furnizării de alimente, 
de la producerea alimentelor până la furnizarea lor 
către consumatori. EFSA îndeplinește, de aseme-
nea, evaluări ale riscului în cadrul lanțului alimentar 
și evaluări științifi ce referitoare la orice chestiune 
care are un efect direct sau indirect asupra siguran-
ței furnizării alimentelor, inclusiv sănătatea și bunul 
tratament al animalelor și sănătatea plantelor [1]. 

Asocierea Republicii Moldova la Uniunea Eu-
ropeană servește ca motivație în procesul de aliniere 
la suportul legal și metodic al Comunității, deși eco-
nomia Republicii Moldova este practic la început de 
cale. Tehnologiile sectoarelor agricol și zootehnic, 
precum şi cele din industria procesării alimentelor, 
urmează să se ridice la înălțimea așteptării consu-
matorului, anume ca produsele pe care ultimul le 
cumpără să fi e sigure și conforme cu toate cerințele 
impuse de lege. Aceste ramuri ale economiei nați-
onale trebuie să se bazeze pe sisteme moderne de 
management al calității pentru a asigura calitatea și 
siguranța produselor pe care le scot pe piață. Cele 
trei sisteme principale, care se aplică tot mai larg, 
sunt:

• Bunele Practici de Producție (GMP). Acestea 
impun condițiile și procedeele de prelucrare, care 
s-au dovedit a asigura o calitate constantă și o sigu-
ranță durabilă a alimentelor.

• Analiza Riscului prin Punctele Critice de Con-
trol (HACCP). HACCP este tehnică recentă, pro-
activă, care se concentrează asupra identifi cării ris-
curilor potențiale și asupra controlării lor în timpul 
procesului de producere și se cere implementată la 
toate întreprinderile producătoare.

• Standardele de Asigurare a Calității (Quality 
Assurance Standards). Aderarea la standardele sta-
bilite de Organizația Internațională de Standardiza-
re și la Standardele Europene contribuie la sporirea 
siguranței alimentelor, la faptul ca procesele de pre-
lucrare a produselor alimentare, serviciile de cate-
ring și alte industrii legate de alimente să fi e confor-
me procedurilor prescrise a priori. Aceste sisteme 
de management al calității, folosite de procesatorii 
de alimente, deși sunt la început de cale, includ și 
relația cu furnizorii (fermieri și vânzători angro de 
materie primă), agenții de transport, vânzătorii de 
produse angro și en detail pentru a asigura calitate 
înaltă la fi ecare nivel.

Calitatea produselor agroalimentare 
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Conceptul de siguranţă alimentară, aşa cum este 
defi nit în prevederile Regulamentului Parlamentu-
lui European nr. 178/2002 privind siguranţa alimen-
telor, include toate categoriile de alimente destinate 
omului şi animalelor.

Concluzii
Perspectiva asocierii la comunitatea europeană și 

necesitatea dezvoltării comerțului internațional im-
pune  intensifi carea măsurilor ce urmăresc asigurarea 
inofensivității produselor pe tot lanțul alimentar.

Procesul armonizării suportului legal, normativ 
și metodologic la cel comunitar în domeniul sigu-
ranței alimentelor necesită a fi  fi nalizat, oferind eco-
nomiei Republicii Moldova oportunități de produ-
cere a unor produse alimentare competitive, sigure 
și de înaltă calitate.

Ca prioritate națională trebuie considerată spo-
rirea nivelului de cunoștințe și a competenței profe-
sionale în materie de siguranță alimentară a specia-
liștilor cu studii preuniversitare, universitare și post-
unversitare în toate domeniile agriculturii, industriei 
alimentare, comerțului cu produse alimentare. 
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