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SANITARIA ŞI IGIENA INDUSTRIALĂ  

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea  Tehnologia Alimentelor 

Catedra/departamentul Tehnologia Produselor Alimentare 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0721.2 Tehnologia Produselor Alimentare 

0721.1 Tehnologia şi Management Alimentaţiei Publice 

0721.3 Tehnologia Vinului şi a Produselor Obţinute prin Fermentare 

0721.2 Biotehnologii industriale 

0710.1 Inginerie şi management în industria alimentară 

Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 

Categoria 

formativă 

Categoria de 

opţionalitate 

Credite 

ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 

IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

5; 

7 
E 

E 

S – unitate de 

curs de 

specialitate 

O - unitate de 

curs 

obligatorie 

4 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 

planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 

Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

120 36 12/12 - 30 30 

 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Microbiologia generală,  Microbiologia  produselor alimentare, 

Tehnologia generală 

Conform competenţelor Controlul microbiologic, teste de prelevare a probelor 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi calculator. 

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

cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 

Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru 

predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 

CPL 2. Proiectarea, organizarea şi gestionarea sistemelor de producţie din industria 

alimentară. 

 Interpretarea metodelor de organizare şi gestionare a sistemelor de producţie din 

industria alimentară. 

 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru planificarea, organizare şi 

gestionare sistemelor de producţie din industria alimentară. 

 Studierea comparativă și evaluarea critică a principalelor metode de organizare și 

gestionare a sistemelor de producţie din industria alimentară 

http://www.utm.md/
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    CPL 3. Aplicarea, îmbunătăţirea şi realizarea proceselor tehnologice de fabricare a 

produselor   alimentare 

 Definirea şi descrierea proceselor tehnologice de fabricare a produselor alimentare. 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea unor variante ale fluxurilor. 

tehnologice de fabricare a produselor alimentare 

 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru executarea proceselor tehnologice 

de fabricare a produselor alimentare. 

 Conducerea proceselor din industria alimentară în conformitate cu prevederile legale 

actuale. 

 Elaborarea şi/sau  îmbunătăţirea proceselor tehnologice de fabricare a produselor 

alimentare. 

CPL 4. Aplicarea măsurilor de  igienizare în vederea asigurării calităţii  şisiguranţei 

produselor alimentare şi a sistemelor tehnice implicate în realizarea acestora. 

  Descrierea conceptelor, noţiunilor de bază privind factorii ce influenţează siguranţa şi 

controlul produselor alimentare definite de standardele naţionale şi internaţionale. 

 Identificarea metodelor de apreciere a calităţii  igienizării fluxului tehnologic începănd cu 

recepţia materiilor prime şi auxiliare, a secţiilor de producere, depozitelor, precum şi a 

procedeelor de bune practici de igienă bazate pe principiile siguranţei alimentare. 

 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru realizarea controlului calităţii materiei 

prime, semifabricatelor şi produselor finite şi evaluarea performanţelor în domeniul 

managementului calităţii şi siguranţei alimentare. 

 Stabilirea metodelor de analiză, încercări specifice produselor alimentare, caracterizarea 

produselor alimentare în conformitate cu prevederile legale actuale. Cunoaşterea metodelor 

de igienizare şi principiul de funcţionare a acestor metode. 

 Elaborarea schemelor de control de calitate (metrologice) la fabricarea produselor 

alimentare, 

ghidurilor interne de bune practici în unităţile din domeniul alimentar sau după caz a 

planului HACCP. 
 CPL 5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului industriei alimentare 

inclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale. 

 Descrierea conceptelor și metodelor de elaborare a proiectelor tehnice și tehnologice 

specifice domeniului. 

 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor metode de 

elaborare a proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului 

 Aplicarea metodologiilor avansate de elaborare a proiectelor tehnice și tehnologice 

specifice domeniului profesional. 

 Utilizarea adecvată a criteriilor și metodelor standard de elaborare a proiectelor 

tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional. 

 Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional 

inclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea procedeelor de igienizare si sanitaţie în întreprinderile alimentare 

Obiectivele specifice Să cunoască şi să argumenteze factorii ce influenţează inofensivitatea produselor 

alimentare. 

Să selecteze procedee adecvate pentru igienizarea unui anumit proces. 

Să formeze un algoritm optim de deratizare, dezinsectare şi dezinfectare a unităţii de 

producţie. 

Să aplice corect procedeele de monitorizare a procedurilor de sanitaţie. 
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7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Insalubrizarea produselor alimentare 2 1 

T2. Principiile HACCP şi ISO în industria alimentara 4 1       

T3. Mediului ambiant – sursă de contaminare a produselor alimentare 2 1 

T4. Principii igienice sanitare privind proiectarea, construcţia întreprinderilor şi 

amplasarea utilajelor pentru industria alimentara  

2 1 

T5. Dezinfectarea, dezinsectarea şi deratizarea în întreprinderile alimentare 4 1 

T6. Igiena personalului în întreprinderile alimentare 2 1 

T7.Cerinţe igienico-sanitare faţă de materiile utilizate în industria alimentară 4 1 

T8. Cerinţe sanitare privind transportare, recepție, depozitare și prelucrare a 

produselor alimentare 
6 1 

T9. Controlul igienico-sanitar în întreprinderile alimentare 6 2 

T10. Igiena calităţii 2 1 

T11.Legislaţia şi inspecţia calităţii 2 1 

Total prelegeri: 36 12 

 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

S1. Insalubrizarea produselor alimentare. Principiile HACCP si ISO în IA  2 - 

S2. Mediului ambiant – sursă de contaminare a produselor alimentare 2 1 

S3. Dezinfectarea, dezinsectarea şi deratizarea în întreprinderile alimentare 2 1 

S4. Cerinţe igienico-sanitare faţă de materiile utilizate în industria alimentară 2 1 

S5. Controlul igienico-sanitar în întreprinderile alimentare 2 1 

S6. Igiena calităţii. Legislaţia şi inspecţia calităţii 2 - 

Total seminare: 12 4 

 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Analiza  sanitară a aerului 4 2 

LL2. Analiza igienico- sanitară a calităţii apei 4 2 

LL3. Controlul igienic al ambalajelor. Igiena personalului 4 2 

Total lucrări de laborator: 12 6 
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Suplimentare 
 

1. Standardul international EN ISO 22000: 2005 – „ Sisteme de management al 

sigurantei alimentelor. 

2. HG nr. 435/2010 - Hotărâre privind aprobarea Regulilor specifice  de igienă a 

produselor alimentare de origine animală. 

3. Педенко А.И. Гигиена и санитария общественного питания: Учебник / А.И. 

Педенко, И.В. Лерина, Б.И. Белицкий - М.: Экономика, 1991. - 270 с. 

4. Шарковский Е.К. Гигиена продовольственных товаров: Учеб. пособие. - М.: 

Новое знание, 2003. - 263 с. 

5. Netreba N, Sandulachi, L., Микробиология пищевых продуктов, Методические 

указания по проведению микробиологического анализа пищевых продуктов, 

Кишинев, 2018, 67стр. 

 

 

9. Evaluare 

Forma de 

învățământ   

Periodică 
Curentă 

Lucrul 

individual 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

Cu frecvență   15% 15% 15% 15% 40% 

Cu frecvență 

redusă   
25% 25% 50% 

Standard minim de performanţă   

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator   

Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări şi lucrări practice (seminare) 

  

http://www.ansa.gov.md/uploads/files/Controlul%20calitatii/manual
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