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Recenzie 
la manualul „Siguranța alimentelor”

autor: Mihail Tomșa
Chișinău, Tipografia Centrală, 2018, 619p. 

ISBN 9789975144711. 
Manualul „Siguranţa alimentelor” este rezultatul 

experienţei didactice şi ştiinţifice a profesorului universitar 
Mihail Tomşa în domeniul siguranţei alimentelor, fiind 
deosebit de util pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi 
şi specialişti de profil sanitar veterinar, care asigură 
inofensivitatea şi salubritatea produselor alimentare, precum 
şi pentru specialiştii din domeniul de producere a industriei 
alimentare, comerţului şi sectorului agroalimentar. Această 
lucrare reprezintă un studiu de referinţă în unul dintre cele 
mai importante domenii ale medicinei veterinare care asigură 
garanţia ocrotirii sănătăţii publice pe baza supravegherii 
continuă a alimentelor în simbioza multiplelor schimbări 
ale ultimelor decenii în acest domeniu. Concomitent cartea 
elucidează noi aspecte ale domeniului calităţii, siguranţei şi 
securităţii produselor alimentare, constituind un veritabil punct 
de reper în menţinerea şi fortificarea ştiinţifică a acestora. 

Pe parcursul timpurilor medicina veterinară a fost supusă unor evenimente de modificări 
administrative permanente, restructurări neîntrerupte în majoritatea cazurilor neîntemeiate etc. 
cu consecinţe negative asupra activităţii sanitare veterinare în asigurarea siguranţei alimentare 
în fluxul de degradare continuă a acesteia. 

Sarcinile sporite care revin medicinii veterinare în siguranţa alimentară la etapa actuală de 
dezvoltare a economiei naţionale şi care sunt puse spre rezolvare medicului veterinar, reclamă o 
preocupare continuă în direcţia documentării ştiinţifice, o încadrare cât mai deplină în actualitate, 
o viziune clară asupra direcţiilor în care evaluează procesele de producţie, o luptă consecventă 
pentru promovarea performanţelor tehnologiei alimentare diferenţiate. 
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La o bună parte dintre aceste obiective încearcă să răspundă acest manual întitulat 
„Siguranţa alimentelor”, în care profesorul universitar Mihail Tomşa tratează multilateral, în 
mod clar, cronologic şi riguros diverse particularităţi biologice care garantează, în primul rând, 
inofensivitatea produsului alimentar, inclusiv calitatea şi siguranţa acestuia. În acelaşi timp, 
manualul este dedicat tuturor operatorilor din domeniul alimentar, începând de la diversitatea 
proceselor biologice ale sectorului agroalimentar, până la punerea pe piaţă şi pe masa 
consumatorului a produsului finit. În particular, manualul este destinat şi unui şir de structuri 
secundare, cu diverse nivele şi aporturi tangenţiale în asigurarea siguranţei alimentare, dintre 
care instituţiile de învăţământ şi cercetare cu profil specific şi din domeniul alimentar, instituţiile 
de stat şi ramurale de supraveghere, protecţie, audit şi control ale siguranţei alimentare şi 
ordinii publice, laboratoarele responsabile de încercările şi analiza alimentelor, inclusiv a celor 
de referinţă şi, nu în ultimul rând, instituţiile implicate în supravegherea şi evidenţa sănătăţii 
populaţiei din sectorul alimentar.

Lucrarea evaluată constituie un reper remarcabil în continuitatea evolutivă a 
pregătirii „resurselor umane de o înaltă calificare” pentru performanţele siguranţei 
alimentelor în Republica Moldova, iar cursul disciplinei didactice supusă evaluării 
este bine dimensionat şi optimal structurat în acest volum destul de cuprinzător.  
Autorul a reuşit să elaboreze o sinteză multilaterală şi amplă a activităţii sanitare veterinare, 
literaturii de specialitate, punând accentul mai mult pe bazele ştiinţifice ale salubrităţii 
alimentelor ca factor primordial al asigurării sănătăţii publice. Prevederile manualului includ 
rezultate originale şi elucidează noi principii conceptuale şi teorii evidente în domeniul siguranţei 
alimentare. 

Progresul tehnicoştiinţific, care sa manifestat în ultimii ani în siguranţa alimentelor, noile 
concepte şi teorii în domeniul biotehnologiilor obţinerii produselor inofensive şi calitative 
realizate la nivelele superioare ale continuităţii dezvoltării ştiinţifice au determinat necesitatea 
elaborării manualului „Siguranţa alimentelor”. Conţinutul manualului este profund, cu caracter 
didactic şi ştiinţific, din specificul cărora rezultă un şir de aspecte aplicative în vederea stabiliri 
diferenţiate a tehnicilor şi tehnologiilor adecvate la derularea procesului de asigurare a populaţiei 
cu nutrienţi sanogeni şi o alimentaţie sigură. 

Manualul este structurat cuprinzător pe 620 de pagini în 18 capitole, care 
multilateral şi raţional includ în consecutivitate bazele siguranţei lanţului alimentar.  
Prin urmare, sunt elucidate principalele aspecte ale evoluţiei alimentelor, legislaţiei alimentare 
şi principiile siguranţei alimentelor. De asemenea, sunt prezentate compartimentele de descriere 
ale importanţei fiziologice a alimentelor şi a calităţii acestora şi posibile studii ale mecanismelor 
menţinerii homeostaziei structuralbiochimice, dar şi standardizarea, trasabilitatea şi sistemele 
existente de certificare în sectorul agroalimentar. Un rol aparte le revine indicatorilor de calitate 
microbiană, inofensivitate microbiologică şi toxicologică a materiei prime şi a produsului finit.  
În capitole separate sunt prezentate particularităţi ale impactului bolilor virotice asupra 
produselor alimentare, contaminarea alimentelor cu microtoxine, boli produse de agenţi patogeni 
de diversă origine în patologia umană, organismele modificate genetic şi aditivii alimentari. 
Pericolele chimice cu poluanţii organici persistenţi sunt elucidate în funcţie de substanţele active 
şi posibilele ameninţări cu ocuparea unui volum semnificativ, urmat de esenţa examenelor de 
laborator, coduri, analiza riscurilor etc. în asigurarea calităţii şi siguranţei agroalimentare.

Prezentul manual universitar cuprinde date ştiinţifice de mare utilitate teoretică şi practică ce 
dovedeşte că autorul are pregătire excelentă, bogată cultură didactică şi ştiinţifică şi o experienţă 
practică amplă, care îi permite de a formula generalizări adecvate ale multor savanţi de profil, 
concluzii corecte şi recomandări utile în domeniul siguranţei alimentare. Nivelul ştiinţific al 
lucrării prezentate este înalt şi vine în deplină concordanţă cu complexitatea şi importanţa 
problematicii abordate. 
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Pe lângă dorinţa de a pune la îndemâna studentului şi a cititorului în ansamblu, un material 
didactic şi ştiinţific util, lucrarea de faţă concomitent mai are scopul de a îmbogăţi literatura 
ştiinţifică din domeniul sacru al medicinei veterinare – siguranţa alimentară a Republicii 
Moldova. 

Astfel considerăm că elaborarea lucrării concepută şi realizată de un specialist cu îndelungată 
activitate didactică şi cu rezultate de prestigiu în activitatea ştiinţifică este oportună, apreciem 
la un nivel superior valoarea şi caracterul didacticoştiinţific şi practic al manualului universitar 
„Siguranţa alimentelor”, editat în conformitate cu cerinţele actuale şi sincer ne expunem, 
sentimentul de apreciere, pentru contribuţia remarcabilă pe care domnul Mihail Tomşa a aduso 
prin acest manual universitar siguranţei alimentare.
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