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REZUMAT 

Această lucrare reprezintă o sinteză a câtorva aspecte legate de calitatea şi siguranţa produselor alimentare, în conformitate cu 
cerinţele Uniunii Europene. În realizarea lucrării s-a avut în vedere faptul că alimentul este un sistem aflat în strânsă legătură cu 

individul, este legătura biologică a omului cu mediul înconjurător. Deci, orice perturbare a mediului îşi găseşte în aliment 
mijlocitorul ideal pentru a ajunge la om. 

 
ABSTRACT 

This paper is a synthesis of some aspects related to the quality and safety of food products such as they are stipulated by the 
regulations of the European Union. We had in mind that food is a system in close relationship with the individual, the biological link 

between man and environment. Therefore, any unbalance of the environment is transmitted to humans through food, which proved 

to be an ideal carrier. 
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Alimentele, fie ele de origine vegetală sau animală, 

sunt indispensabile pentru om, întrucât asigură energia şi 

substanţele nutritive de bază, foarte necesare pentru buna 

desfăşurare a proceselor metabolice, creşterea şi dezvoltărea 

individului. Hrana reprezintă, de fapt, regulatorul 

proceselor de schimb dintre organism şi mediul înconjurător. 

În ultimul timp, explozia de alimente tot mai divers şi 

colorat amabalate pentru a atrage consumatorul, compoziţia 

lor complexă şi o alimentaţie incorectă, săracă uneori în 

nutienţi necesari organismului, precum şi combinarea 

„periculoasă” a alimentelor, au condus la creşterea 

riscurilor de îmbolnăvire prin intermediul alimentelor 

ingerate, pe fondul factorilor stresanţi la care este supus 

omul zi de zi, au determinat o revizuire a concepţiei 

despre nutriţia umană şi accentuarea caracterului ei de 

factor preventiv pentru  sănătate. 

Se pune tot mai mult accent pe valoarea nutritivă a 

produselor comercializate şi creşte răspunderea celor care 

fabrică şi comercializează alimente, în ceea ce priveşte 

starea lor de inocuitate. 
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Cei mai importanţi factori purtători de agenţi poluanţi 

şi care influenţează alimentele pe întregul lor lanţ, de la 

materie primă până la produs finit, sunt: apa, aerul, reţetele 

produselor, tehnicile de prelucrare, microorganismele şi 

alţi biodăunători. 

Calitatea produselor alimentare poate fi afectată şi 

influenţată de factori interni cum ar fi compoziţia chimică 

a produsului, însuşirile biologice, proprietăţile fizice – şi 

de factori externi – dintre care fac parte solicitările 

mecanice în timpul manipulării produselor, compoziţia 

aerului atmosferic, temperatura aerului, umiditatea aerului, 

lumina şi alte radiaţii. 

O alimentaţie săracă în substanţe nutritive de bază 

(proteine, glucide, lipide, vitamine, săruri minerale, apă) 

atrage după sine efecte negative asupra sănătăţii omului, 

reducându-i astfel capacitatea de muncă, rezistenţa în faţa 

factorilor stresanţi şi la acţiunea agenţilor patogeni de tot 

felul şi, totodată, amplifică gravitatea unor afecţiuni 

metabolice etc. 

Deşi au fost stabilite legături între alimentaţie şi 

sănătate încă din cele mai vechi timpuri, studiul alimentaţiei 

umane a intrat mai târziu în sfera cercetărilor ştiinţifice. 

Cel care a semnalat pentru prima dată această relaţie 

între sănătate şi alimentaţie raţională a fost Hipocrate, care 

a precizat: „dacă reuşim să găsim pentru fiecare om 

echilibrul dintre alimentaţie şi exerciţiile fizice am reuşit 

să descoperim mijlocul de întreţinere a sănătăţii”. 

Problema unei alimentaţii ştiinţifice şi raţionale, pe 

plan mondial, constituie preocuparea fundamentală a 

Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură (F.A.O.). 

Constituit încă din octombrie 1946, acest organism 

specializat al O.N.U. îşi are activitatea structurată după  

două principii: 

 ameliorarea nutriţiei să devină un obiectiv esenţial al 

dezvoltării rurale; 

 dezvoltarea economică şi socială a fiecărei ţări 

trebuie măsurată în termeni de ameliorare nutriţională. 

Concentrarea eforturilor tuturor celor implicaţi în 

lanţul complex de fabricare a produselor alimentare, 

care include producţia agricolă, procesarea şi trans-

portul, precum şi asigurarea trasabilităţii produsului până 

la consummator ar conduce la obţinerea de produse 

calitative şi sigure. 

Conform Uniunii Europeane şi Organizaţiei Mondiale 

a Sănătăţii - siguranţa alimentelor este o responsabilitate a 

tuturor, începând de la originea lor până în momentul în 

care ajung pe masă.  

O prioritate importantă pentru fermieri este aceea de a 

se asigura că produsele lor – de origine vegetală sau 

animală – sunt produse sigure. Astăzi, fermierii pot 

beneficia de consultanţă agricolă, care le poate oferi 

sfaturi despre utilizarea corectă a produselor fertilizante, a 

pesticidelor şi a altor produse de acest gen.  

Pesticidele sunt supuse unor teste riguroase înainte de a 

fi permise de către autorităţile naţionale sau europene. 

În urma testului, pentru a putea fi utilizat conform 

instrucţiunilor sale, pesticidul trebuie să îndeplinească o 

serie de condiţii, dintre care le menţionăm pe următoarele: 

 să acţioneze conform scopului; 

 să nu aibă efecte secundare negative asupra 

oamenilor, în timpul utilizării la fermă sau în urma 

reziduurilor care se află in alimente;  

 să nu inducă efecte negative asupra mediului 

înconjurător. 

Alimentele prezintă, însă, riscul de a fi contaminate pe 

tot parcursul lanţului tehnologic, cu substanţe chimice sau 

diverşi agenţi patogeni. 

Contaminarea produselor alimentare de origine 

vegetală poate fi de două tipuri, în funcţie de factorii care 

o determină: 

 contaminare biologică – produsă de bacterii, fungii, 

viruşi sau paraziţi. La acest tip de contaminare, produsele 

prezintă în cele mai multe cazuri semne vizibile, 

organoleptice. 

 contaminare chimică – produsă de substanţe chimice 

provenite din mediu, reziduuri de metale grele sau altele 

care ajung în produse neintenţionat sau accidental, în 

timpul manipulării substanţelor, în procesele pe care le 

implică agricultura, prelucrarea produselor, transport sau 

ambalarea.  

Toate studiile efectuate cu privire la toxicitatea 

contaminaţilor chimici s-au realizat pe animale, şi din 

această cauză, nu se ştie întotdeauna cu siguranţă dacă 

substanţele au aceleaşi efecte şi asupra oamenilor.  

Până acum se cunosc o multitudine de compuşi care 

reduc inocuitatea produselor alimentare, cu influenţe 

negative asupra sănătăţii consumatorului. De aceea este 

foarte important a se cunoaşte modalitatea de pătrundere a 

acestora în produsele alimentare, precum şi posibilităţile 

de evitare a contaminării sau poluării. 

Printre contaminanţii vizaţi se remarcă: 

• folosirea permanentă sau ocazională a unor substanţe 

chimice în agricultură, care pot acţiona în primul rând 

asupra ficatului, produc perturbări în metabolism şi au 

acţiune cancerigenă. Comisia Codex Alimentarius a 

elaborat Standardul CAC / RS 71 – 1976 (seria a cincea) 

privind limitele maxime internaţionale recomandate pentru 

reziduuri de pesticide; 
• produşi toxici care pot contamina direct sau indirect 

produsele sau se pot forma în acestea în timpul proceselor 
de prelucrare şi conservare (contaminarea produselor de 
origine vegetală cu nitrozamine, în situaţia în care au fost 
cultivate pe terenuri tratate cu îngrăşăminte azotoase etc.). 
Aceşti produşi toxici au acţiune iritantă asupra tubului 
digestiv, provocând congestii şi hemoragii, creşterea 
tensiunii arteriale, afectarea ficatului; 

• poluare chimică din utilaje sau ambalaje, atunci când 
acestea conţin metale toxice: cupru, plumb, aluminiu ş.a. 
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(plumbul poate provoca saturnism, boală cu efecte 
somatice şi genetice; aluminiul se depune în ţesuturile 
cerebrale etc.). Unele substanţe grele pătrund în organism 
şi se depozitează în diferite ţesuturi, exercitându-şi 
acţiunea toxică după ce s-au acumulat într-o anumită 
cantitate. Prezenţa metalelor grele în produsele alimentare 
este reglementată prin norme de igienă elaborate de 
Ministerul Sănătăţii; 

• exploziile nucleare, folosirea pe scară largă a 
radiaţiilor ionizante, a elementelor radioactive şi a energiei 
nucleare; 

• poluarea chimică cu aditivi alimentari, atunci când 
aceştia depăşesc limitele admisibile prevăzute de legislaţia 
igienico-sanitară.  

Conform manualului procedural al Comisiei Codex 
Alimentarius (FAO/ OMS), aditivii alimentari sunt repre-
zentaţi de orice substanţă, chiar de natură microbiologică, 
care nu este consumată în mod natural ca aliment şi care 
nu este folosită în mod natural ca ingredient, chiar dacă 
are sau nu valoare nutritivă, a cărei adăugare în produsele 
alimentare este legată de un scop tehnologic şi organoleptic. 

Odată cu pătrunderea pe piaţa românească a unor 
produse din Uniunea Europeană, în cererea de produse 
cerealiere, oleaginoase şi zaharoase pentru consumul 
uman se va pune tot mai mult accent pe calitate în toate 
etapele filierei, începând cu producţia agricolă, continuând 
apoi cu recepţionarea şi depozitarea pe categorii de calitate 
a seminţelor de consum, astfel încât comercializarea 
produselor cerealiere şi oleaginoase va fi îmbunătăţită. 

Promovarea unui management performant şi sporirea 

calităţii produselor agricole vegetale va face să crească 

competitivitatea pe piaţa naţională şi internaţională.  

În concluzie, siguranţa alimentelor trebuie să constituie 

o responsabilitate a tuturor celor implicaţi în domeniul 

alimentar, de la profesionişti la consumatori.  

Trebuie implementate, în fiecare unitate de procesare a 

produselor alimentare, diverse proceduri şi mecanisme de 

control, care să asigure faptul că produsele care ajung pe 

masa consumatorului sunt calitative, cu un risc de 

contaminare redus până la zero, în aşa fel încât populaţia 

să fie mai sănătoasă în urma beneficiilor aduse de alimente 

sigure şi sănătoase. 
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