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Tehnologia produselor alimentare I (Biochimia produselor alimentare) 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

 

Facultatea Tehnologia Alimentelor 

Catedra/departamentul Tehnologia produselor alimentare 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 0721.2 Tehnologia  produselor alimentare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

II (învățământ cu frecvență); 

III (învățământ cu frecvență 

redusă) 

5 

 

6 

E 

S – unitate de 

curs de 

specialitate 

O - unitate de 

curs la liberă 

alegere 

5 

 

2. Timpul total estimat 

 

Total ore în 

planul de 
învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs 
Seminar / Lucrări 

de laborator 

Proiect de 

an 

Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

150 

II (învățământ cu 

frecvență) 

48 12/15 - 75 - 

150 
III (învățământ 

cu frecvență 

redusă) 

14 4/6 - 126 - 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

 

Conform planului de 

învățământ 

1) Chimia generală; 2)  Chimia organică; 3) Chimia fizică; 4) Inițiere în specialitate 

5) Tehnologia generală a alimentelor 

Conform competențelor Cunoașterea bazelor teoretice ale chimiei organice și ale biochimiei, cunoașterea 

principalelor componente alimentare 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector și 

calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenților, precum si convorbirile telefonice în 
timpul cursului 

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. La seminare studenţii trebuie să răspundă materialul predat la curs 
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5. Competențe specifice acumulate 

 

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

alimentară. 
CPL 3.  Aplicarea, îmbunătăţirea şi realizarea proceselor tehnologice de fabricare a 

produselor alimentare. 

CPL 5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului 

industriei alimentare inclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale. 

Competențe transversale CT 1. Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer și executarea responsabilă a 

sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă și asistenţă calificată. 

Promovarea raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii 

practice, a evaluării şi autoevaluării în luarea deciziilor. 

 
6. Obiectivele unității de curs/modulului 

 

Obiectivul general Însușirea transformărilor biochimice în materia primă de origine vegetală și animală, 
în semifabricate pe parcursul procesului tehnologic și în produsul finit  

Obiectivele specifice Săcunoască compoziția chimică a materiei prime și influența ei asupra calității 

alimentelor 
Să selecteze componente adecvate pentru obținerea produselor alimentare 

Să aplice corect prevederile actelor normative privind consumul de produse 

alimentare 
 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 

cu 
frecvență 

învățământ 

cu frecvență 
redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Compoziția chimică a laptelui. Microstructura laptelui 4 1 

T2. Proprietățile fizico-chimice ale laptelui. 2 - 

T3.Modificări biochimice, fizico-chimice și de structură la păstrarea și 

transportatrea laptelui. 
2 1 

T4. Transformările biochimice și fizico-chimice la baterea smîntînii - formarea 

bobului de unt și transformarea smîntînii cu conținut înalt de grăsime în unt.  
3 1 

T5. Modificări biochimice, fizico-chimice și de structură în procesul de 

fermentare a laptelui. Fermentarea lactică: mecanisme, factori implicați 
2 1 

T6. Modificări biochimice, fizico-chimice și de structură în fabricarea 

brînzeturilor. 
3 1 

T7. Compoziția chimică și calitatea cărnii. Structura macroscopică a cărnii 4 2 

T8. Transformările biochimice și fizico-chimice postsacrificare din carne. 

Autoliza. Modificările fizico-chimice: evoluția pH-lui 
6 2 

T9. Factorii care influențează procesele biochimice la maturarea cărnii 3 - 

T10. Putreafacția cărnii, modificarea proteinelor, grăsimilor, lipidelor 3 - 

T11. Compoziţia chimică, biochimică şi calitatea boabelor de grâu și de secară  4 1 

T12. Compoziția chimică, biochimică și calitatea făinii de grâu și de secară 4 1 

T13. Procese biochimice și fizico – chimice ce au loc în timpul de 

maturizare a făinurilor de grâu și de secară. 
4 1 
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T14. Modificări biochimice, fizico – chimice și de structură ce au loc la 

frământare și fermentare a aluatului din faină de grâu și de secară. 
2 1 

T15. Modificări biochimice, fizico – chimice şi de structură în procesul de 

prelucrare și de coacere a aluatului 
1 1 

T16. Modificări biochimice, fizico – chimice şi de structură  în procesul de 

păstrare și de învechire a  pâinii. 
1 - 

Total prelegeri: 48 14 
 
 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 

cu 

frecvență 

învățământ 

cu frecvență 

redusă 

Tematica seminarelor 

S2. Determinarea prin calcul a compoziției laptelui. 4 1,5 

S1. Stări anormale ale cărnii de porc – starea PSE, DFD. Căile de apariție și 

diminuare  
4 1 

S3. Calculul conținutului de substanțe uscate în materia primă utilizată  în 
panificație.. 

4   1,5 

Total seminare: 12 4 
 
 
 
 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 

cu 

frecvență 

învățământ 

cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL2. Analiza microstructurii și  indicilor fizico-chimici ai laptelui. 5 2 

LL1. Determinarea prospețimii a cărnii cu determinarea coeficientului „aciditatea 

titrabilă / capacitatea de oxidare” 
5 2 

LL3. Determinarea indicatorilor fizico-chimici de calitate a făinii de grâu și de 

secară 
5 2 

Total seminare: 15 6 
 

8. Referințe bibliografice 
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3. Banu C., Alexe P., Vizireanu Camelia, - Procesarea industrială a cărnii. Ed. Tehnică, 

Bucureşti, 2003. 

4. Meshi A., Biochimia measa, measoproductov i ptițeproductov. – M., 1984 
5. Горбатов, К.К.  Биохимия молока и молочных продуктов. ГИОРД, Санкт-Петербург,   

2004. 

6. Costin,G.,  Florea T., Segal R. Produse lactate fermentate, Ed. Academica, Galați, 2005. 
7. Cosciug , L. Structura și biochimia laptelui. UTM, Chișinău, 2001. 

8. Banu, C. Principiile conservării produselor alimentare. Ed. AGIR, Bucuresti, 2004. 

9. Costin, G. Știința și ingineria fabricării brînzeturilor. Ed. Academica, Galați,  2003. 

10. Gherghi A., Burzo, I, și al. Biochimia și fiziologia legumelor și fructelor. Ed. Academiei 
Române, București, 2001. 

11. Bălan Iu., Lupaşco A., Tarlev V. Tehnologia făinii şi crupelor. Tehnica-info, 2003. – 312 

12. Boeștean O. Tehnologia panificației. Note de curs. Ed. Tehnica-UTM, 2016, p. 223 
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13. Leonte M.  Biochimia şi tehnologia panificaţiei..- Ed. Crigarux Piatra-Neamţ 

14. Bordei, D. Tehnologia modernă a panificaţiei. - Bucureşti, 2005.- 448 p.  

15. Ауэрман, Л. Технология хлебопекарного производства: Учебник.- Санкт-Петербург, 

2005 .- 416 р. 

Suplimentare 

1. Журавская Н.К. и др. Исследование и контроль качества мяса и мясопродуктов. – М. 

Агропромиздат, 1985.  

2. Fennema, O. Food chemistry, third edition, Marcel dekker, Inc., New York, Basel, 2002. 

3. Banu C. şa. Influenţa proceselor tehnologice asupra calităţii produselor alimentare.- 

Ed. Tehnică.- Bucureşti.- 1982. 

4. Козьмина Н.П. Биохимия хлебопечения. - М.: Пищевая промышленность. - 

1978.- 279 с. 
 

9. Evaluare 

 

Forma de 

invățămînt 

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 atestări; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii materialului studiat. 

 


