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PRINCIPIILE NUTRIŢIEI UMANE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 
Facultatea Tehnologia Alimentelor 
Catedra/departamentul Alimentație și Nutriție 
Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 
Programul de studiu 1010.1 Servicii publice de nutriție 
Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 4 E 
S – unitate de 

curs de 
specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
6 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 
Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar Lucrări 
practice Studiul materialului teoretic Pregătire aplicaţii 

180 45 15 30 45 45 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 
Conform planului de învăţământ Inițiere în știința alimentelor și nutriție, Chimia  anorganică  şi  analitică,  

Anatomia. 
Conform competenţelor Abilitate de aplicare a cunoștințelor despre grupele de alimente în relație 

cu  compoziția chimică a  alimentelor.  
 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 
Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 

calculator.  
Seminare/ 
Lucrări practice 

Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor  din indicaţiile metodice. Termenul de 
predare a lucrării practice – o săptămână după finalizarea acesteia.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP2. Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii 
legate de compoziţia, valoarea nutritivă şi biologică, tratament tehnologic, condiţii şi 
regimuri de păstrare a produselor alimentaţiei publice.  

CP2.1 Cunoaşterea amănunţită a compoziţiei şi rolului fiziologic al diverselor clase de 
nutrimente prezente în produsele alimentare, a proceselor şi procedeelor ce au loc la 
tratare tehnologică  a produselor alimentaţiei publice, în concordanţă cu cunoştinţele 
anterioare de chimie, biochimie, bazele teoretice ale tehnologiei produselor 
alimentare, etc. 

CP2.2 Utilizarea cunoştinţelor de bază privind compoziţia chimică a materiei prime şi a 
alimentelor de origine animală sau vegetală, modificările survenite pe durata 
prelucrării şi reflectarea acestor modificări în calitatea produsului finit. 

CP2.3 Aplicarea cunoştinţelor de specialitate pentru stabilirea condiţiilor optime de 
prelucrare produselor alimentaţiei publice, în condiţii de asistenţă calificată. 

CP2.4 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare a compoziţiei şi a 
calităţii alimentelor pentru stabilirea condiţiilor optime de tratament tehnologic a 
produselor alimentaţiei publice. 
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CP2.5 Elaborarea de proiecte profesionale specifice, legate de compoziţia, valoarea nutritivă 
şi biologică, tratamente tehnologice, păstrarea şi controlul produselor alimentaţiei 
publice. 

 
 

Competenţe 
transversale 

CT1.  Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer şi executarea responsabilă a sarcinilor 
profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată. Promovarea 
raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi 
autoevaluării în luarea deciziilor. 

CT2. Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite 
paliere ierarhice. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii 
pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi multiculturalităţii şi îmbunătăţirea 
continuă a propriei activităţi 

CT3. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de 
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de 
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line etc.), 
inclusiv folosind limbi străine. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Însușirea teoriei alimentaţiei raţionale şi adecvate. 

Obiectivele 
specifice 

Să studieze valorile nutritive, biologice, energetice ale alimentelor - surse de nutrimente; 
Să cunoască substanţele de protecţie, substanţele antialimentare şi cele toxice conţinute în 
mod natural în alimente; 
Să înţeleagă şi să descrie funcţiile diferitor nutrimente în contextul metabolismului uman; 
Să cunoască influenţa diferitor operaţii tehnologice ale preparării alimentelor asupra valorii 
nutritive şi biologice, examinarea riscurilor alimentare (aditivi, poluanţi, etc.); 
Să selecteze corect produsele alimentare pentru a asigura organismul cu nutrimentele 
necesare; 
Să selecteze procedeele adecvate de tratare culinară a produselor pentru a reduce pierderile 
de substanţe nutritive. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 
(învăţământ cu 
frecvenţă) 

Tematica prelegerilor 
T1. Obiectul disciplinei Principiile nutriţiei umane. Definiţiile termenilor principali.  2 
T2. Rolul nutriţiei în activitatea vitală a omului. Probleme ale alimentaţiei moderne. 

Istoricul și evoluția  nutriției umane 
2 

T3. Evaluarea statutului nutrițional al individului 2 
T4. Estimarea necesarului individual de energie 2 
T5. Importanţa şi rolul diferitor nutrimente pentru funcţionarea normală a 
organismului uman. Importanţa şi rolul glucidelor în alimentaţie  

 

4 

T6. Importanţa şi rolul lipidelor în alimentaţie 4 
T7. Importanţa şi rolul proteinelor în alimentaţie 4 
T8. Importanţa şi rolul elementelor minerale şi apei în alimentaţie 4 
T9. Importanţa şi rolul vitaminelor în alimentaţie 4 
T10. Valoarea nutritivă și energetică a produselor de origine vegetală 2 
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T11. Valoarea nutritvă și energetică a produselor de origine animală 3 
T12. Nutriția pe grupe de populație 2 
T13. Nutriția în funcție de tipurile de patologii a populației 2 
T14. Substanţe antialimentare şi toxice 4 
T15. Consumul alcoolului: aspecte nutriţionale şi fiziologice 4 

Total prelegeri: 45 
 
 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de 

ore(învăţământ cu 
frecvenţă) 

Tematica seminarelor 
S1. Obiectul disciplinei Principiile nutriţiei umane. Definiţiile termenilor principali. 2 
S2. Rolul nutriţiei în activitatea vitală a omului. Probleme ale alimentaţiei moderne. 

Istoricul și evoluția  nutriției umane 
2 

S3. Importanţa şi rolul diferitor nutrimente pentru funcţionarea normală a organismului 
uman 

2 

S4. Valoarea nutritvă și energetică a produselor alimentare 2 
S5. Importanța și rolul macronutrimentelor în nutriția umană 2 
S6. Importanța și rolul micronutrimentelor în nutriția umană 2 
S7. Substanţe antialimentare şi toxice. Consumul alcoolului: aspecte nutriţionale şi 

fiziologice 
3 

Total seminare: 15 
 
 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de 

ore(învăţământ cu 
frecvenţă) 

Tematica lucrărilor practice 
LP1. Estimarea statutului nutriţional prin metode antropometrice 4 
LP2. Determinarea necesarului individual de energie 4 
LP3. Conţinutul diferitor clase de glucide în produsele alimentare. Indicele glicemic şi 

sarcina glicemică a alimentelor 
4 

LP4. Rolul fiziologic al lipidelor. Conţinutul lipidelor în alimente. Aspecte practice ale 
utilizării grăsimilor în alimentaţie 

4 

LP5. Proteinele: funcţiile, studiul conţinutului în alimente. Aminoacizii limitanţi. Rolul 
aminoacizilor esenţiali în organismul uman 

                 4 

LP6.Compararea raţiilor alimentare zilnice cu cerinţele alimentaţiei echilibrate 4 

LP7. Elaborarea unui meniu a rației echilibrate  6 
Total lucrări practice: 30 
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é alimentaire et le changement de comportement alimentaire / aut.-coord.: Croitoru Că
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Farmacie «Nicolae Testemiţanu». – Chişinău: S. n., 2019 (Tipogr. «Print-Caro»). 
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9. Evaluare 
 

Forma de 
învățământ   

Periodică    
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 şi lucrări de laborator   
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări şi lucrări de laborator 
 


