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Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu 
frecvenţă) 

5; 
 

 

 

E 

S – unitate 
de curs de 
specialitate 

O - unitate 
de curs 

obligatorie 

 

4 

 
 
Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Dintre care 
Ore auditoriale Lucru 

individual 
 

Curs 

 

Seminar 

 

Laborator 

Studiul 
materialului 

teoretic 

Pregătire 
aplicații 

Frecvenţă 
zi 

120 36  24 50 25 

 

Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învăţământ 

Tehnologia generală a produselor alimentare, chimia 
alimentară, tehnologia produselor alimentației publice. 

Conform competenţelor Cunoștințe privind modificările compușilor chimici din 
alimente în urma proceselor tehnologice, noțiuni din domeniul 
chimiei alimentare, managementul calității, igienă și sanitărie 

 

Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional  pentru 

Curs • Prezentarea materialului teoretic în sala de curs implică utilizarea 
proiectorului și calculatorului, internetul; 

• Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile 
telefonice în timpul cursului; 

• Absențele nemotivate (mai mult de 3) vor fi prelucrate prin 
prezentarea rapoartelor, sarcinilor individuale cu referire la 
disciplina/tema absentată; 

http://www.utm.md/
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Laborator Studenții trebuie să: 

• poarte vestimentație specifică activităților în  laborator; 
• să respecte tehnica securității; 
• poată demonstra că cunosc și înțeleg scopul, obiectivele și modul de 

lucru al    lucrării. 
• poată elabora schema/designul experimentului; 

Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile 
metodice. Termenul de predare a lucrării de laborator – două săptămâini 
după finalizarea acestora. 

 

Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale  

 

 A determina compoziţia fiecărui aliment sau grupului de alimente 
în substanţe toxice. 

 A cunoaşte argumentarea şi alegerea metodelor şi tehnicilor celor 
mai curent utilizate în toxicologia alimentară.  

 A însuşi tehnicile de analiză toxicologică a alimentelor. 
 A însuşi modificările fizice, chimice şi biochimice a toxinelor în 

produsele alimentare. 
 A interpreta datele relative ale caracteristicilor unui aliment, în 

ceea ce priveşte conţinutul în toxine.  
 A analiza şi sintetiza informaţiile ce privesc normele şi regulile de 

bază a toxicologiei şi securităţii produselor alimentare. 
Competenţe 
transversale 

• Clasificarea substanţelor toxice. 
• Originea, structura şi activitatea biologică a diferitor substanţe 

toxice. 
• Studiul efectelor fiziopatologice a toxinelor asupra organismului 

uman. 
• Utilizarea, metabolismul şi evaluarea toxicologică a substanţelor 

toxice în produsele alimentare.și multiculturalității și îmbunătățirea 
continuă a propriei activități 

 

 

 

Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea  metodelor  de  evaluare  nutrițională  a  persoanelor  și  evaluare  a  
securității alimentare. 
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Obiectivele 
specifice 

Să înţeleagă şi să evalueze statul nutrițional al persoanelor; structura 
modelului nou. Să selecteze și să elaboreze rații alimentare în baza 
principiilor alimentației raționale; Să selecteze și să elaboreze metode 
justificate pentru evaluarea securității alimentare; Să poată opera cu paginile 
web a Codex Alimentarius și  FAO 

 

Conţinutul unităţii de curs/modulului 

 

 

Tematica prelegerilor 

Numărul de ore 

învăţământ cu 

frecvenţă 

T1. Toxicologia. Noțiuni generale. Principii de securitate și reglementări 
europene.  

2 

T2. Mecanismul de acţiune a toxinelor. 4 
T3. Intoxicaţii alimentare 2 
T4. Substanţe naturale nocive a alimentelor. Substanţe antinutritive.  4 

T5. Contaminarea produselor alimentare cu mucegaiuri producătoare de 
toxine.  

2 

T6. Utilizarea, metabolismul şi toxicitatea alcoolilor (etilic, metilic). 2 

T7. Substanțe de poluare chimică. Toxicitatea metalelor.  4 
T8. Analiza reziduurilor toxice.  2 
T9. Iradierea ionizantă. Raze ionizante. Ionizarea materiei. 2 
T10. Toxicitatea şi poluarea bacteriană. 2 

T11. Nitraţi. Nitriţi. Nitrozamine.  2 
T12. Toxicitatea hidrocarburilor aromatice policiclice şi a produselor de 
piroliză.  

2 

T13. Aditivi alimentari. 2 
T14. Medicamente veterinare şi igiena publică. 2 
T15. Problema materialului în contact cu alimentul. 2 

Total prelegeri: 36 
 

 

Tematica lucrări de laborator 

Numă
rul de 
ore 

învăţămâ
nt cu 
frecvenţă 
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Tematica lucrărilor de laborator 
LP1. Studiul conţinutului de micotoxine în diferite produse alimentare 4 

 LP2. Determinarea conţinutului de alcool metilic în băuturile alcoolice 4 

 LP3.Determinarea conținutului de fier total prin metoda fotocolorimetrică în 
produsele vinicole 

4 

 LP4. Determinarea conţinutului de nitraţi în fructe şi legume. 4 

 LP5. Determinarea valorii indicelui de peroxid în uleiurile vegetale 4 

 LP6. Determinarea anhidridei sulfuroase în produsele alimentare. 4 

Total  seminare/ lecții  practice: 24 
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nr. 21-22 din 05.02.02). 
13. Alimentația publică și comerțul cu produse alimentare. Ghid în domeniul 
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Literatură 
suplimenta
ră 

Manuel d’évaluation de la sécurité alimentaire en situation d’urgence. 
Programme alimentaire mondial (PAM), 2009. 

La securite alimentaire et la nutrition. Strategie de bureaux de 
Consumers International, 2015. 

 

Evaluare 

Forma de 
învățămân
t 

Periodic
ă Curentă Lucrul individual Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 
Cu frecvență 15% 15% 15% 15% 40% 

Standard minim de performanţă 
Prezenţa şi activitatea la prelegeri, lucrări practice şi de laborator 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări şi lucrări de laborator 

 


