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MD-2045, CHIŞINĂU, STR. STUDENȚILOR 9/9, TEL: +373 22 50-99-60| FAX: +373 22 50-99-60, www.utm.md 

PRELUCRAREA REZIDUURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE  

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 0710.1 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 

9 

E, Li 

E, Li 

S – unitate de 

curs de 

specialitate 

O - unitate de 

curs 

obligatorie 

4 

 

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 

120 
(învăţământ cu 

frecvenţă) 

30 15 15 45 15 

120 
învăţământ cu 

frecvenţă 
redusă 

12 4 6 83 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 

Conform 
competenţelor 

Cunoașterea bazelor teoretice ale procedeelor de valorificare a deșeurilor și 
reziduurilor industriale. Analiza, sinteza şi comunicarea informaţiilor cu caracter 
ştiinţific din domeniul Alimentației Publice. 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 tartare a deşeurilor și reziduurilor formate în rezolvarea sarcinilor 
practice pe parcursul seminarelor. Generarea ideilor noi şi soluţiilor creative în 
rezolvarea situaţiilor de problemă/studiu de caz din ramurile industriei 
alimentare. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de 
punctualitate, seriozitate şi răspundere personală. 
 

http://www.utm.md/
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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 5.1 Descrierea procedeelor, tehnicilor și metodelor specifice pentru planificarea, 
coordonarea și monitorizarea sistemelor de valorificare a subproduselor și 
deșeurilor industriale în vederea comunicării profesionale. 

CP 5.2 Utilizarea cunoștințelor de bază privind modificările biochimice, fizico-
chimice și microbiologice ale materiilor prime de origine vegetală și animală 
pentru explicarea și interpretarea procedeelor, tehnicilor și metodelor necesare 
pentru planificarea, coordonarea și monitorizarea sistemelor de valorificare 
din industria alimentară. 

CP 5.3 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru planificarea, coordonarea și 
monitorizarea sistemelor de producție din industria valorificării deșeurilor 
/subproduselor din ramurile industriei alimentare. 

CP 5.4 Cunoașterea schemelor tehnologice și de principiu din industria valorificării 
și prelucrării reziduurilor industriei alimentare de la materii prime (subproduse) 
până la produsul finit/nou obținut (concentrate proteice, extracte enzimatice, 
etc.), precum și exploatarea instalațiilor și echipamentelor necesare tehnologic 
în concordanță cu instrucțiunile tehnologice și tehnologiile moderne din 
ramurile industriei alimentare. 

CP 6.1. Descrierea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază necesare pentru 
asigurarea calităţii produselor nou obținute din valorificarea deșeurilor 
industriei alimentare în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

CP 6.2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea 
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procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare 
şi asigurare a calităţii produselor nou obținute din valorificarea deșeurilor 
industriei alimentare în relaţie cu actuala legislația națională și UE. 

CP 6.3. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de valorificare a 
deșeurilor industriei alimentare pentru adoptarea procedeelor, tehnicilor şi 
metodelor de bază, necesare în procesele de ambalare și etichetare a 
produselor noi obținute. 

CP 6.4. Elaborarea tiparelor de model, selectând şi utilizând principii, concepte şi 
metode specifice proceselor de bioconversie a reziduurilor și subproduselor din 
industria alimentară cu obținerea de surse bio-energetice și bio-combustibile în 
formă lichidă, gazoasă și solidă. 

Competenţe 
transversale 

CT 1. 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 2. 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 3. 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 4. 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 producere a 
produselor nou obținute din valorificarea deșeurilor industriei alimentare în 
relaţie cu actuala legislația națională și UE. Familiarizarea și descrierea 
principalelor procedee aplicate la valorificarea subproduselor și reziduurilor 
industriale alimentare de origine vegetală și animală. 
Aprecierea metodelor de evaluare a indicilor de calitate a surselor bio-energetice 
și bio-combustibile în formă lichidă, gazoasă și solidă. 

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

Descrierea legităților tehnologice, biochimice, fizico-chimice și microbiologice ce 
stau la baza fabricării produselor obținute din valorificarea subproduselor și 
reziduurilor din industria alimentară. 
Însuțirea metodelor de obţinere a obținere a surselor bio-energetice și bio-
combustibile în formă lichidă, gazoasă și solidă ca rezultat al proceselor de 
bioconversie a reziduurilor și subproduselor din industria alimentară.  



                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S  

 

4 

 

Obiectivele 
specifice 

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

Cunoașterea condițiilor tehnologice, echipamentelor și a procedeelor de obținere 
a produselor finite prin valorificarea reziduurilor industriei alimentare. 

Efectuarea practică a calculelor economico-tehnologice pentru determina 
eficienței economice a produselor finite obținute prin valorificarea reziduurilor 
alimentare pe baza cunoștințelor acumulate și randamentelor de proces. 

Dezvoltarea deprinderilor practice de obținere a unor produse noi – enocolorant, 
uleiului de semințe, concentratului de proteine animale, bio-dieselului, bio-
hidrogenului, etc. 
Cultivarea deprinderilor profesionale a studenţilor prin însuşirea principiilor de 
bază ale schemelor tehnologice de obținere a laptelui praf, pepsinei, 
concentratului de drojdii, acizi organici (citric, lactic, butiric), distilatelor, 
enotaninului, etc. de diferite tipuri. 

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 cercetare 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 minimizarea 
reziduurilor și deșeurilor Industriei Alimentare 

6 2 

Prelegerea 1. Aspecte practice, clasificarea și proprietățile reziduurilor 
Industriei Alimentare.  

Formarea deşeurilor în industrie, agricultură, activitate menajeră. 
Clasificarea și proprietățile reziduurilor Industriei Alimentare. Ponderea 
deșeurilor și reziduurilor din fiecare ramură industrială per totalul de 
deșeuri generate anual pe plan național și internațional. 

 

 

2 
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2 

Prelegerea 2. Metode generale de reutilizare și tratare a deșeurilor și 
reziduurilor lichide și solide.  

Metode de prelucrare, recuperare şi reciclare a deşeurilor. Problemele 
valorificării deşeurilor. Compoziția și indicii de calitate a compostului și 
altor produse obținute din valorificarea reziduurilor Industriale. 

 

 

2 

Prelegerea 3. Documente normative privind valorificarea și prelucrarea 
reziduurilor Industriei Alimentare. 

Conținutul legislativ al standardelor internaționale de mediu ISO 14000 – 
14399 și cele naționale. Documente normative la nivel comunitar și 
național pentru valorificarea deșeurilor/reziduurilor biodegradabile.  
Efecte sociale şi asupra sănătăţii a tehnologiilor și metodelor de 
valorificare și prelucrare a reziduurilor Industriei Alimentare. 

 

 

 

2 

Tema 2. Tehnologii de valorificare a reziduurilor și subproduselor din 
ramurile industriei alimentare la nivel național și internațional  

14 6 

Prelegerea 4. Generalități ale Tehnologiilor alimentare. Necesitatea 
prelucrării subproduselor și reziduurilor din Industria Alimentară. 

Compoziţia chimică a unor materii prime vegetale și animaliere. 
Principalele direcţii de industrializare a cerealelor, legumelor, fructelor, 
animalelor domestice și cele din vînat. Tipul deșeurilor/reziduurilor și 
valoarea Indicelui deșeurilor specifice (IDS) pentru fiecare ramură a 
Industriei Alimentare. Compoziția principalelor  tipuri de 
deșeuri/reziduuri din ramurile Industriei Alimentare. Exemple de scheme 
tehnologice de prelucrare complexă a unor reziduuri din Industria 
Alimentară. 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

Prelegerea 5. Tehnologii de valorificare a reziduurilor și subproduselor 
din Industrializarea legumelor și fructelor.  

Descrierea aspectelor industriale în tehnologiile de obținere a oţetului 
alimentar din fructe, pectinei, enzimelor şi coloranţilor naturali. Schema 
tehnologică de obținere a unor produse obținute din Industrializarea 
legumelor și fructelor. Reprezentarea schematică a procesului de 
obţinere a preparatelor enzimatice din legume și fructe. 

 

 

2 

Prelegerea 6. Tehnologii de valorificare a reziduurilor și subproduselor 
din prelucrarea strugurilor și fabricarea spirtului. 

Aspect tehnologice de obținere a noi produse din prelucrarea strugurilor 
și fabricarea spirtului, precum: acidul tartric şi tartraţii/domenii de 
utilizare; alcoolul etilicbrut și purificat; uleiuri din semințe de struguri; 
enotaninul și enocolorantul; făina furajeră pentru hrana animalelor, etc. 
Scheme tehnologice de prelucrare complexă a tescovinei fermentate, 
sedimentelor de drojdii, tartraților, etc. Schema tehnologică de 
prelucrare parțială a tescovinei dulci cu obținerea uleiului, făinei furajere 
și rachiului brut. Direcții generale de recuperare/acumulare a dioxidului 

 

 

 

 

2 

 

 

2 
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de carbon și prelucrarea borhotului. 

Prelegerea 7. Tehnologii de valorificare a reziduurilor și subproduselor 
din Industria zahărului. 

Direcții de prelucrare a borhotului, melasei, nămolului de la filtrarea 
zemii defecate şi carbonatate din prelucrarea sfeclei și a trestiei de 
zahăr. Borhotul de tăiţei, umed, presat şi uscat, constituie un subprodus 
bogat în substanţe azotate şi neazotate, fiind un furaj foarte bun pentru 
hrana animalelor. Aspecte tehnologice și de principiu a tehnologiilor de 
obținere din borhot a pectinei, cleiului pectinic, spirtului, drojdiilor de 
panificare și altor microorganisme aerobe în bioreactoare, acidului citric 
şi lactic. Scheme tehnologică de obținere a drojdiilor de panificație pe 
bază de melasă. Scheme tehnologice de obținere a acidului citric și lactic 
din melasă. 

 

 

 

 

2 

Prelegerea 8. Tehnologii de valorificare a reziduurilor și subproduselor 
din Industria uleiurilor vegetale. 

Aspecte tehnologice de prelucrare a materiilor prime oleaginoase și 
altele cu obținerea de produse secundare precum: brakenele, șrotul de 
la presare, turtele rezultate de la extragerea uleiului sau boabele de soia 
aplatizate. Tehnologia de obţinere a extractelor proteice din soia și făinii 
furajere la hrana animalelor. Schema tehnologică de extracţie a 
proteinei din boabele de soia sau subproduse animaliere pe bază de soia 
industrializată Recuperarea solventului din şrot. Schema liniei 
tehnologice de extracţie a uleiului folosind extractorul rotativ cu sită 
fixă.  

 

 

 

 

2 

Prelegerea 9. Tehnologii de valorificare a reziduurilor și subproduselor 
din Industria cărnii. 

Direcții generale de industrializare a subproduselor şi deşeurilor de 
abator și de la prelucrarea cărnii: capurile, organe interne, picioare, 
copite, coarne, coada, oase, sânge, glande endocrine, grăsimile, 
intestine, stomac, etc. Aspecte practice și de principiu ale tehnologiilor 
de prelucrare a organelor comestibile, subproduselor în scop chimico-
farmaceutic, intestinelor și mucoasei stomacale. Procesul de extracţie al 
enzimelor, aminoacizilor și îngrășămintele minerale și organice. 
Prelucrarea sângelui în scopuri: alimentare, medicinale, tehnice, 
furajere, etc. Tehnologii de prelucrarea a materiilor cheratinoase: 
coarne, copite, unghii şi oase de la abatorizare. Direcții principale de 
utilizare a făinii din coarne, celei furajere, cleiului de oase și 
semifabricatelor furajere pentru viţei. Tehnologii mederne de 
recuperare a grăsimilor din resturile animaliere și alte deșeuri 
animaliere. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Prelegerea 10. Tehnologii de valorificare a reziduurilor și 
subproduselor din Industria laptelui. 

Direcțiile principale de industrializare ale produselor secundare rezultate 

2 
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la industrializarea laptelui (laptele smântânit, zerul și zara). Tehnologii 
de obținere a băuturilor răcoritoare și brinzeturilor din zer (cvasul, 
chiselul, urda, brânza Ricotta/Mysot/Gjetost / Primost și  Gudbrands-
dalsost. Procedee tehnologice de concentrare a zerului și zarei, precum 
și de separare din zer (acidul lactic şi lactatul de calciu). Băuturi 
răcoritoare pe bază de zară proaspătă în amestec cu zahăr, fermentată 
cu bacterii acidofile şi aromatizată cu diverse substanţe. Tehnologii 
moderne de utilizare a zerului pentru producerea bioetanolului, în 
prezența preparatului enzimatic galactoxidazic, speciilor Aspergillus 
Niger (pH 3,5-4,5) sau Streptococcus Lactis (pH 6-7).   

Tema 3. Reciclarea reziduurilor și subproduselor din ramurile industriei 
alimentare prin bio-conversie la nivel național și internațional  

10 4 

Prelegerea 11. Tehnologii de producere a bio-energiei și bio-
combustibilului sub formă de bio-metan, bio-hidrogen, bio-etanol, bio-
diesel, etc. 

Aspecte practice ale consumului de bio-energie și bio-combustibil pe 
plan național și internațional. Clasificarea bio-combustibilului conform 
Directivei EC/2003/30 a Consiliului şi Parlamentului European din 2008. 
Descrierea materiilor prime utilizate pentru bioconversia în bio-
combustibili de generația I – IV. Tehnologiin de producere a bio-energiei 
și bio-combustibilului (peleți, bio-metan, bio-hidrogen, bio-etanol, bio-
diesel, etc.). Caracteristica materiei prime utilizate și principii aplicative 
ale tehnologiilor de bio-conversie/bioreciclare. 

8 3 

Prelegerea 12. Bioconversia reziduurilor și subproduselor din ramurile 
industriei alimentare în acizi organici 

Direcțiile generale de utilizare a acizilor organici obținuți pe cale 
chimico-sintetică și bio-conversie. Descrierea principalelor procedee de 
obținere a acizilor organici cu catenă scurtă. Studiu comparativ al 
prețului de comercializare a acizilor organici obținuți prin diferite 
metode tehnologice moderne.   

2 1 

Total prelegeri 30 12 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

Frecvenţă 
la  zi 

Frecvenţă 
redusa 

Tematica seminarelor 

Seminarul 1. Aspecte generale privind clasificarea, valorificarea și 
minimizarea reziduurilor și deșeurilor Industriei Alimentare. 

2  

 

2 Seminarul 2. Tehnologii de valorificare a reziduurilor și subproduselor 
din Industrializarea legumelor, fructelor și cerealelor. 

2 
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Seminarul 3. Tehnologii de valorificare a reziduurilor și subproduselor 
din Industria cărnii și laptelui. 

2  

Seminarul 4. Calcule tehnologie la obținerea alcoolului etilic și a 
materiilor tartrice din tescovină și sedimente de drojdii din prelucrarea 
strugurilor. 

2  

 

2 Seminarul 5. Clasificarea și tehnologii de obținere a produselor 
inginerești prin bioconversie. Acte normative ce reglementează 
bioconversia, aspecte practive conform legislaţiei internaţionale şi 
naţionale. 

3 

Seminarul 6. Calcule tehnologie la obținerea bio-gazului și bio-etanolului 
din reziduuri și deșeuri ale Industriei Alimentare. 

2 

Seminarul 7. Bioconversia reziduurilor din Industria Alimentară în acizi 
organici. Studiu de caz și calcule tehnologice în obținerea acizilor organici 
cu catenă scurtă.  

2 

Total seminare 15 4 

   

Tematica lucrărilor de laborator 

L.L.1. Determinarea conținutul de alcool etilic, pH-ului și zahărului din 

produse secundare vinicole și melasa prin metode fizice și chimice. 

Corespunderea valorică a parametrilor determinați cu standardul de Stat. 

 

4 

 

2 

L.L.2. Extragerea substanțelor colorante din tescovina fermentată și 

dulce cu diferiți solvenți chimici. Determinarea calității enocolorantului 

obținut prin metode spectrofotometrice și fizico-chimice 

 

3 

 

 

 

2 L.L.3. Producerea unui lot experimental de acid acetic din reziduurile de 

la industrializarea legumelor și fructelor prin 2 metode de obținere. 

Verificarea corespunderii indicilor organoleptici și fizico-chimici principali 

al probelor obținute cu documentul legislativ de stat. 

3 

L.L.4. Producerea unui lot experimental de băuturi răcoritoare și 

brînzeturi din zer. Verificarea corespunderii indicilor gustativi și fizico-

chimici principali al probelor obținute cu documentul legislativ de stat. 

2  

 

2 

L.L.5. Studiul practic al procesului de producere și comercializare a 

distilatelor, rachiului, votcii, divinurilor la o întreprindere specializată 

națională. 

3 

Total lucrări de laborator 15 6 
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3. Băisan I. Operaţii şi procese în industria alimentară. Universitatea Tehnică 

„Gh.Asachi” Iaşi, 2004. 

4. Băisan I., C.Panaite. Tehnologii generale în industria alimentară. Editura PIM Iași, 

2013. 

5. Bulimaga C. Aspectele ecologice ale managementului deşeurilor în Republica 

Moldova, Chişinău, 2008, 223 pag. 

6. Bulimaga C. Deşeurile vinicole. Formarea şi tehnologiile de prelucarre, tratare şi 

valorificare a lor, Chişinău, 1990, 40 p. 

7. Duca Gh. Produse vinicole secundare. Chişinău: Editura Ştiinţa, 2011, 352 p. 
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12.  Negulescu M., Voicum, ş.a. Protecţia mediului înconjurător, Ed. Tehnică, 

Bucureşti, 1995. 

13. Pavel O. Utilajul şi tehnologia prelucrării cărnii şi laptelui. Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1980. 

14. Raportul Naţional pentru Conferinţa ONU privind Dezvoltarea Durabilă 2012 – 

Rio+20, Guvernul RM, Chişinău, 2012. 

15. Rusu E. Vinificația primară. Chișinău, ed. Continental Group SRL: 2011, 496 p. 

16. Taran N. și al. Reguli generale privind fabricarea producției vinicole. Chișinău: 

Prim-Caro, 2010. 

17. Ţenu I. Tehnologii, procedee, maşini şi instalaţii pentru industrializarea 

produselor vegetale. Editura BOLTA RECE, Iaşi, 1997. 

18. Валуйко Г.Г. Технология вина.- Симферополь, Таврида: 2001, 617 p. 

19. Suport online a cursului pe platforma electronică – moodle.utm. md  

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

industriei alimentare 

Suplimen-

tare 

1. Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2012-2020/Departamentul Statistică şi 

Sociologie al Republicii Moldova.- Ch.: Statistica, 2012/2020. 525 p. 

2. Bahnaru A. Nevoia de educaţie economico-ecologiă - o realitate a zilelor noastre. 

Jurnalul “Fin Consultant” nr. 3, 2012. 

3. Băcăuanu A. Operaţii şi utilaje în industria chimică şi alimentară. Editura 
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4. Golic A. Relaţiile economice şi ecologice în contextul unui nou model de 

dezvoltare. Jurnalul “MEDIUL AMBIANT”, nr. 6, 54, 2010. 

5. Macoveanu M., Macoveanu P. Impactul compuşilor macromoleculari asupra 

solului. Matrix. Rom. Bucureşti, Romania, 1998. 

6. Rusu E. Oenologia moldavă – realizări şi perspective. Chişinău, 2005,  367 p.  

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 calculele tehnologice la etapele de valorificare a 

deșeurilor/reziduurilor din Industria Alimentară. 

 


