
Anexa A.V.4. 

PROGRAMA ANALITICĂ 

 

Denumirea 

disciplinei 
PROTECŢIA ŞI VALORIFICAREA  PRODUSELOR LOCALE ŞI  

TRADIŢIONALE 

 

Codul disciplinei TAT 1201 Semestrul 2 Numărul de credite 6 

 

Facultatea GEOGRAFIE  
Numărul ore pe 

semestru/activităţi 

Domeniul de licenţă GEOGRAFIE  Total C S L P 

Programul de studii de 

master (specializarea) 

TURISM ŞI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 
  28 0 0 14 

 
Categoria formativă a disciplinei: 

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 
DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber  aleasă (facultativă) DI 

 
Discipline  

Anterioare 
Obligatorii  

(condiţionate) 

- 

Recomandate  
Conceperea şi comercializarea produselor turistice, Organizarea 

serviciilor în turism, Marketing turistic 

 

 

Obiective 

Obiectivele generale ale cursului Protecţia şi valorificarea  produselor locale şi  

tradiţionale permit studentului o familiarizare cu problematica axată pe produse locale şi 

tradiţionale. În acest context se va urmări: înţelegerea corectă a noţiunilor de produs local 

şi tradiţional şi rolul acestora în cadrul fenomenului turistic; cunoaşterea cadrului 
legislativ şi de reglementare în domeniu; dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a transfera 

rezultatele cercetării ştiinţifice spre beneficiari; dobândirea unei metodologii de lucru în 

elaborarea materialelor de promovare a produselor locale şi tradiţionale; elaborarea unor 
strategii de promovare-vânzare a produselor locale şi tradiţionale; 

Conţinut 

(descriptori) 

1. Noţiuni introductive. Definirea noţiunilor de produs local şi produs tradiţional; 2. 

Tipologia produselor locale şi tradiţionale; 3. Materii prime, metode de producţie, sisteme 

de ambalare şi comercializare, metode de conservare ale produselor locale şi  tradiţionale; 
4. Patrimoniul agroalimentar şi valenţele sale turistice; 5. Particularităţile produsele locale 

şi tradiţionale româneşti; 6. Produsele locale şi tradiţionale maramureşene. Elemente de 

specificitate; 7. Cadrul legislativ şi de reglementare în domeniu; 8. Standarde de calitate; 
9. Protecţia mărcilor şi brandurilor; 10. Metodologia atestării produselor tradiţionale; 11. 

Valorificarea produselor tradiţionale în cadrul strategiei de branding; 12. Transferul 

rezultatelor cercetării ştiinţifice spre beneficiari; 13. Promovarea şi  comercializarea 

produselor tradiţionale româneşti la nivelul României şi  Uniunii Europeane; 14. 
Elaborarea strategiilor de promovare-vânzare a produselor locale şi tradiţionale; 

 
Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control) E 

Stabilirea notei 

finale (procentaje) 

- răspunsuri la examen 50 

- activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc 50 

- teste pe parcursul semestrului 0 

- teme de control 0 



Bibliografia 

 

Bérard, Laurence, Marchenay, Ph. (2004), Les produits de terroirs entre cultures et 

règlements, CNRS Editions, Paris. 

*** http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/protec/firstpub/index_en.htm. 
*** Ordin Nr.160 din 14.03.2008 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare 

a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei specialităţi tradiţionale garantate, 

Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul 

Comisiei Europene a cererii de înregistrare a specialităţii tradiţionale garantate, în vederea 
dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi Regulile specifice privind 

modelul şi utilizarea logoului naţional. 

*** Hotărâre  nr. 134 din 6 februarie 2008 privind specialităţile tradiţionale garantate ale 
produselor agricole şi produselor alimentare. 

*** Ordin 906 din 30 octombrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare şi 

verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei indicaţii geografice sau 
denumire de origine a unui produs agricol ori alimentar, Procedurii de declarare a opoziţiei 

la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de 

înregistrare a indicaţiilor geografice sau denumirilor de origine ale produselor agricole sau 

alimentare, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi 
Regulile specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional.  

[*** Regulamentul (CE) Nr. 1216/2007 al comisiei din 18 octombrie 2007 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al Consiliului privind 
specialitatile traditionale garantate din produse agricole si alimentare. 

*** Hotărârea nr. 828 din 25 iulie 2007 privind înfiinţarea Sistemului de protecţie a 

indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine ale produselor agricole şi produselor 

alimentare. 
*** Regulamentul (CE) nr. 1898/2006 al Comisiei din 14 decembrie 2006 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protectia 

indicatiilor geografice si a denumirilor de origine ale produselor agricole si alimentare.  
*** Regulamentul (CE) Nr. 510/2006 AL CONSILIULUI din 20 martie 2006 privind 

protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi 

alimentare.  
*** Regulamentul (CE) Nr. 509/2006 AL CONSILIULUI din 20 martie 2006 privind 

specialităţile tradiţionale garantate din produse agricole şi alimentare. 
Lista materialelor 

didactice necesare 

Suport curs, acces internet, baze de date ScienceDirect etc. 

Proiector, notebook, etc 
 

Coordonator de  

disciplină 

Grad didactic, titlu, prenume, numele Semnătura 

 Lect. dr. Mihai Hotea  
 

Legenda: **C-curs, S-seminar, L-activitati de laborator, P-proiect sau lucrari practice 


