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CONTROLUL CALITĂȚII ALIMENTELOR 

1. Date despre unitatea de curs/modul

Facultatea Tehnologia Alimentelor 

Catedra/departamentul Oenologie și Chimie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 521.8  Inginerie și 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) 

6 

8 

E, Li 

E, Li 

S – unitate de 

curs de 

specialitate 

O - unitate de 

curs 

obligatorie 

5 

2. Timpul total estimat

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Inclusiv 

Ore auditoriale direct Lucrul individual 

Curs Seminare 
Lucrări de 
laborator 

Studiul 
materialului 

teoretic 

Pregătire 
aplicaţii/referate și 
lucrări de verificare 

150 (învăţământ 
cu frecvenţă) 

30 30 15 60 15 

150 învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

14 10 8 103 15 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul

Conform 
planului de 
învăţământ 

Chimia anorganică şi analitică; Iniţiere în specialitate, etica profesională şi bazele 
comunicării; Tehnologia generală a produselor alimentare; Ingineria sistemelor de 
producţie I, II și III; Utilaj industrial; Sanitaria şi igiena industrială; Managementul 
Industrial 

Conform 
competenţelor 

Cunoașterea metodelor de control fizico-chimic și microbiologic al materiei prime 
și produselor finite din industria Alimentară. Analiza, sinteza şi comunicarea 
informaţiilor cu caracter ştiinţific din domeniul Alimentației Publice privind 
metodele de apreciere a indicilor de calitate a materiei prime, semifabricatelor, 
produselor finite. Cunoaşterea criteriilor organoleptice, fizico-chimice, 
microbiologice şi toxicologice de apreciere a calităţii produselor alimentare şi a 
modificărilor ce pot să apară pe durata procesării, depozitării şi desfacerii 
produselor alimentare. Aptitudini practice de verificare a calităţii materiilor prime 
alimentare, a metodelor de conservare a alimentelor din diverse categorii 
industriale. Detectarea falsificărilor, dezvoltarea unor abilităţi de lucru 
responsabil şi complex în cercetarea de laborator. Dezvoltarea spiritului critic, a 
unei gândiri elastice şi deschise, pregătirea multidisciplinară cu cultivarea 

http://www.utm.md/
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abilităţilor de comunicare centrate pe conştientizarea rolului chimistului în 
educarea publicului vizavi de compoziția chimică a alimentelor. 
Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi 
formare profesională. Aplicarea cunoştinţelor teoretice despre surse de poluare a 
mediului şi despre tehnologiile moderne de control a produselor alimentare pe 
parcursul seminarelor. Generarea ideilor noi şi soluţiilor creative în rezolvarea 
situaţiilor de problemă/studiu de caz din ramurile Industriei Alimentare privind 
calitatea produselor finite și actele normative în vigoare (documente de ramură a 
R.M). Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, 
seriozitate şi răspundere personală. 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru a avea un acces mai amplu la realizările recente din industria alimentară  
și o prezentare mai bună a materialului teoretic/aplicativ, este nevoie de dotat 
sala de curs cu computer, proiector şi conectare la internet. Nu vor fi tolerate 
întârzierile studenţilor, mișcările nepermise prin aulă în timpul cursului, precum 
şi orice activitate care implică utilizarea telefoanelor portabile și smart-phonelor. 

Seminar/lucrări 
de laborator 

În rezultatul efectuării lucrărilor de laborator studenţii vor perfecta rapoarte 
conform condiţiilor stipulate în indicaţiile metodice. Termenul de predare a 
lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. Prezentarea cu 
întârziere a rezultatelor lucrării de balorator și individuale se va penaliza cu 1 pct. 
pentru fiece săptămână de întârziere. 

Procesul de  
predare-învăţare 
aplicate 

Prelegeri și seminare interactive, studii de caz, lucrări individuale, suport teoretic 
pe platforma MOODLE (moodle.utm.md), proiecte, vizite la întreprinderi 
industrial, consultaţii, etc. 

Procesul de 
evaluare 

Evaluări curente și finale pe platforma MOODLE (moodle.utm.md), prezentări 
individuale ale rapoartelor tematice, dezbateri, elaborarea portofoliilor, 
teze/proiecte, lucrări individuale de verificare (secția fr), etc.  
Nota finală se constituie din rezultatul evaluărilor finale (40 % secția zi/ 50 % 
secția fr), periodice/curente (60 % secția zi/ 50 % secția fr % dintre care calitatea  
lucrului individual al studentului pe parcursul semestrului 15 % secția zi/25 % 
secția fr).  

5. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe 
profesionale 

CP 1.3 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază din știinta alimentelor pentru 
soluţionarea problemelor inginerești si tehnologice, inclusiv cele legate de 
calitatea și siguranta alimentelor. 

CP 1.4 Evaluarea caracteristicilor calitative și cantitative, performanţelor şi limitelor 
proceselor specifice lantului agroalimentar în producerea unor produse 
alimentare calitative și sigure alimentației umane. 

CP 2.1 Descrierea şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază din 
domeniul proceselor și exploatării instalaţiilor din lantul agroalimentar. 

CP 2.4 Analiza critică, evaluarea caracteristicilor, performanţelor şi limitelor unor 
procese și echipamente tehnologice din domeniul Industriei alimentare. 

CP 3.3 Monitorizarea și controlul proceselor tehnologice din Industria Alimentara, 
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identificarea situatiilor anormale și propunerea de soluții de remediere. 
CP 5.1 Descrierea şi utilizarea tehnologiilor alimentare, cunoaşterea, înţelegerea şi 

utilizarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de control al calităţii produselor 
alimentare şi a celor de marketing, în condiţiile utilizării unui management eficient 
al producţiei. 

CP 5.4 Cunoașterea schemelor tehnologice și de principiu din Industria Alimentară 
de la materii prime (subproduse) până la produsul finit/nou obținut, precum și 
exploatarea instalațiilor și echipamentelor necesare tehnologic în concordanță cu 
instrucțiunile tehnologice și tehnologiile moderne din ramurile Industriei 
Alimentare. 

CP 6.1 Descrierea şi utilizarea conceptului global de protecţie a mediului şi utilizarea 
tuturor tehnologiilor de valorificare a subproduselor şi deşeurilor din industria 
alimentară în condiţiile respectării integrale a acestui concept. 

Competenţe 
transversale 

CT 1. Aplicarea strategiilor de perseverenta, rigurozitate, eficiență și responsa-
bilitate în muncă, punctualitate și asumarea răspunderii pentru rezultatele 
activității personale, creativitate, bun simt, gândire analitică și critică, 
rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului 
de etică profesională în domeniul alimentar. 

CT 2. Aplicarea tehnicilor de interrelaționare în cadrul unei echipe; amplificarea și 
cizelarea capacităților empatice de comunicare interpersonală și de asumare a 
unor atribuții specifice în desfășurarea activității de grup în vederea tratării/ 
rezolvării de conflicte individuale/de grup, precum și gestionarea optimă a 
timpului. 

CT 3. Aplicarea valorilor și eticii profesiei de inginer și executarea responsabilă a 
sarcinilor profesionale în condițiile unei autonomii restrânse și asistență 
calificată. Promovarea raționamentului logic, convergent și divergent, a 
aplicativității practice, a evaluării și autoevaluării în luarea deciziilor. 

CT 4. Realizarea activităților și exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe 
diferite paliere ierarhice. Promovarea spiritului de inițiativă, a dialogului, a 
cooperării, a atitudinii pozitive și îmbunătățirea continuă a activității proprii. 

CT 5. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul 
inserției pe piața muncii și al adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru 
dezvoltarea personală și profesională. Utilizarea eficientă a abilităților 
lingvistice și a cunoștințelor de tehnologie a informației și a comunicării. 

CT 6. 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 

Cunoașterea bazelor teoretice ale procedeelor tehnologice de control a 
produselor alimentare în relaţie cu actuala legislația națională și UE.  
Familiarizarea și descrierea principalelor procedee aplicate la testarea produselor 
alimentare de origine vegetală și animală. 
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Aprecierea metodelor de evaluare a indicilor de calitate și limitele de variație a 
acestor parametri tehnologici și fizico-chimici compoziționali. 

Cunoaștrerea actelor normative în vigoare, documentației de ramură a R. 
Moldova, legile referitoare la standardizare, metodologie, certificare, ambalare și 
etichetare a produselor alimentare. 

Descrierea legităților tehnologice, biochimice, fizico-chimice și microbiologice ce 
stau la baza fabricării produselor alimentare calitative și sigure pentru alimentația 
umană. 

Obiectivele 
specifice 

Familiarizarea studenţilor cu dezvoltarea legislației și filierei agro-alimentare din 
lume şi Republica Moldova, cu criteriile de clasificare și proprietățile poduselor 
alimentare.  
Cunoașterea compoziției fizico-chimice și biochimice a produselor alimentare, 
precum și direcțiile principale de valorificare a acestora în dependență de 
compoziție. 

Dezvoltarea deprinderilor practice de certificare și standardizare a unor produse 
alimentare pe baza EOQ.  
Cultivarea deprinderilor profesionale a studenţilor prin însuşirea principiilor de 
bază ale planului HACCP și stabilirea măsurilor corective în caz de neconformitate 
tehnologică și compozițională.  
Argumentarea importanţei investigaţiilor științifice noi și de perspectivă reieşind 
din direcţiile prioritare de cercetare, prin evaluarea riscurilor, asociate utilizării 
substanţelor chimice pentru sine şi societate.  

Monitorizarea proprietăţilor chimice şi a fenomenelor prin observare şi măsurare, 
cu elaborarea şi realizarea proiectelor de studiu individual în domeniul industriei 
alimentare.  

Diseminarea cunoştinţelor şi informaţiei dobândite atât specialiştilor din 
domeniu, cât şi celor din alte domenii la dezbateri pe parcursul seminarelor și 
conferințelor naționale și înternaționale după dorință. 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

Frecvenţă 
la  zi 

Frecvenţă 
redusa 

Tematica prelegerilor 

Tema 1. Generalități  privind clasificarea, valorificarea și aprecierea 
practică a calității și controlului produselor alimentare 

12 6 

Prelegerea 1. Notiuni introductive privind calitatea și controlul calității 
produselor alimentare. Valoarea nutritivă și proprietățile senzoriale ale 
produselor alimentare 

 

2 

 

 

 

 

 

Prelegerea 2. Organizare pentru calitate și profesii din domeniul 
calităţii. Organizarea pentru calitate la niveluri diferite: inspecţie,  
control și  asigurarea şi managementul calităţii. 

 

2 
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Prelegerea 3. Metode generale de apreciere a valenței calității unui 
produs alimentar. Definirea noţiunilor: concentrarea, mascarea, 
gravimetria, titrimetria, extracţia, sorbţia, titrarea. Clasificarea 
metodelor utilizate în cercetarea alimentelor. Argumentarea necesităţii 
utilizării analizei cantitative şi calitative a produsului finit. 

 

2 

 

4 

Prelegerea 4. Documente normative privind calitatea și controlul 
produselor alimentare din Industria Alimentară. 

Conținutul legislativ al standardelor internaționale de mediu ISO 9 000 – 
9 099 și cele naționale. Documente normative la nivel comunitar și 
național pentru verificarea calității produselor alimentare.   

 

 

2 

Prelegerea 5. Sisteme de management al siguranţei alimentului SR EN 
ISO 22000.  Metodele implementării sistemelor de management a 
calităţii şi costurile elaborării. 

 

2 

2 
Prelegerea 6. Managementul riscurilor şi punctelor critice de control 
(HACCP). Principiile HACCP. Stabilirea limitelor critice. Monitorizarea 
punctelor critice de control. Verificarea programului HACCP. 

 

2 

Tema 2. Principii de control și siguranță a produselor alimentare din 
ramurile industriei alimentare la nivel național și internațional  

12 5 

Prelegerea 7. Generalități ale controlului calității în unitățile de 
catering. Descrierea produselor unităţii de catering. Descrierea 
procesului tehnologic. Analiza riscurilor potenţiale Identificarea 
punctelor critice de control şi a punctelor de control. Valori standard şi 
toleranţe. 

 

2 

 

Prelegerea 8. Generalități ale controlului calității cărnii.  

Factorii care influențează calitatea cărnii. Stări fiziologice care fac carnea 
neconsumabilă. Controlul calității produselor din carne. Identificarea 
punctelor critice de control şi a punctelor de control ale produselor din 
carne. Monitorizarea parametrilor critici. Planuri HACCP pentru punctele 
critice de control în industria  cărnii. 

 

2 

 

 

2 

 

Prelegerea 9. Generalități ale controlului calității laptelui. Falsificările 
laptelui. Controlul calității produselor lactate. Monitorizarea 
parametrilor critici în PCC – lapte. Planuri HACCP pentru punctele critice 
de control . Valori standard şi toleranţe în industria laptelui. 

2 

Prelegerea 10. Controlul calității ouălor. Factorii care influențează 
calitatea ouălelor. Controlul calității produselor pe bază de ouă în stare 
proaspătă și tratate termic. Identificarea punctelor critice de control şi a 
punctelor de control ale produselor din ouă. 

2  

 

 

 

 

3 

Prelegerea 11. Controlul calității mierii.  
Descrierea produselor unităţii de industrie alimentară – miere. Analiza 
riscurilor potenţiale – miere /falsificarea mierii. Identificarea punctelor 
critice de control şi a punctelor de control. Valori standard şi toleranţe 
tehnologice. Monitorizarea parametrilor critici. 

 

2 



                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S  

 

6 

Prelegerea 12. Controlul calității vinului. Organizarea controlului 
calității și siguranței la întreprinderile industriei vinicole. Obiectivele de 
control și periodicitatea. Registrele de laborator. Controlul microbiologic 
și tehno-chimic al materiei prime, semifabricatelor și produselor finite.  

 

2 

Tema 3. Sistemul național de certificare și acreditare 6 3 

Prelegerea 13. Certificarea producției alimentare. Obiectivele 
certificării. Noțiuni de Certificare. Legea cu privire la certificare. 
Certificatul de conformitate. 

2  

1 

Prelegerea 14. Autentificarea și falsificarea produselor alimentare. 
Obiectivele principale. Falsificarea produselor alimentare și produselor 
alcoolice. 

2  

1 

Prelegerea 15. Acreditarea laboratorului CTCM. Documentația pentru 
acreditarea laboratorului CTCM. Terminologii în domeniul evaluării 
conformității. 

2  

1 

Total prelegeri 30 12 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

Frecvenţă 
la  zi 

Frecvenţă 
redusa 

Tematica seminarelor 

Seminarul 1. Conținutul și obiectivele disciplinei CCA. Efectuarea 
controlului calității produselor alimentare și terminologia de ramură. 
Drepturile și obligațiile colaboratorilor. 

4  

 

3 

Seminarul 2. Descrirea cerințelor minime pentru ocuparea/îndeplinirea 
funcțiilor de: auditor calitate,  manager sisteme calitate și inginer calitate 
EOQ conform EOQ (Europeean Organization for Quality). 

4 

Seminarul 3. Strategii de management în sistemul alimentar privind 
calitatea și siguranța alimentară. 

4 2 

Seminarul 4. Studii de caz: constituirea echipei HACCP în monitorizarea 
parametrilor critici în unitățile de catering și procesare a cărnii. Acţiuni 
corective și elaborarea programului de autocontrol în aceste ramuri din 
Industria Alimentară. 

4  

 

2 
Seminarul 5. Studii de caz: constituirea echipei HACCP în monitorizarea 
parametrilor critici în unitățile de procesare a laptelui și ouălelor.  Acţiuni 
corective și elaborarea programului de autocontrol în aceste ramuri din 
Industria Alimentară. 

4 

Seminarul 6. Organizarea CCA privind îndeplinirea regulilor sanitariei 
industriale. Operații și nivele de igienizare, factori de risc în vinificație. 
Materiale de curățire și dezinfecție în vinificație, metode de aplicare. 

 

2  

 

3 
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Seminarul 7. Studii de caz: constituirea echipei HACCP în monitorizarea 
parametrilor critici în unitățile de comercializare a mierii. Acţiuni 
corective și elaborarea programului de autocontrol în această ramură din 
Industria Alimentară. 

2 

Seminarul 8. Sistemul național de certificare și acreditare a unităților de 
producere din Industria Alimentară.  

6  

Total seminare 30 10 

   

Tematica lucrărilor de laborator 

L.L.1. Examenul exterior al ouălor. Determinarea indicelui vitelinic, 

fosfaților liberi, pH-ului și gradului de prospețime a diferitor loturi de ouă. 

 

4 

 

3 

L.L.2. Determinarea zahărului reducător pentru diferite loturi de miere 

de albine și sintetică. 

4  

 

 

3 
L.L.3 Determinarea pH-ului și a stadiului de oxidare a grăsimii prin reacția 

Kreis pentru carnea de pasăre. Determinarea colagenului din produsele 

din carne. 

3 

L.L.4. Determinarea acidului salicilic și a sărurilor acestuia din lapte. 

Determinarea acidității și falsificărilor smântânii. 

4 2 

Total lucrări de laborator 15 8 
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9. Evaluare 

Forma de 

învățămînt 

Periodică   

Curentă  
Lucrul/ 

Studiul 

individual  

Examen final Evaluarea 1 Evaluarea 2 

Cu frecvență  15% 15 % 15 % 15 % 40 % 

Cu frecvență 

redusă 

25 %  25 % 50 % 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri, seminare şi lucrări de laborator; 

Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări, lucrare de verificare şi lucrări de laborator. 

Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii materialului teoretic expus in cadrul 

cursului și aptitudinea de a efectua controlul practic al produselor alimentare la diferite etape 

tehnologice din procesarea produselor alimentare și obținerea unor produse finite calitatice și 

inofensive alimentației umane.  

 

http://moodle.utm.md/course/view.php?id=415#section-3

