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1. Stiinta alimentelor

2. Date despre unitatea de curs/modul

Facultatea Tehnologia alimentelor 

Catedra/departamentul Alimentatie si Nutritie 

Ciclul de studii Studii superioare de licența, ciclul I 

Programul de studiu 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativa 

Categoria de 
optionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învatamânt cu frecventa); 4 E 
S – unitate de 

curs de 
specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

3. Timpul total estimat

Total ore în 
planul de 

învatamânt 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregatireseminare si 

laborator 

180 45 15+15 0 45 30 

4. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul

Conform planului de învatamânt Chimiaanorganicasianalitica, Biochimiagenerala, Chimiafizica, 
Metodicefizico-chimicedeanaliza, Microbiologiagenerala, 
Fenomenedetransfer 

Conform competentelor Evaluarea, prelucrareașiinterpretareadatelorexperimentale la lucrarile de 
laborator 

5. Conditii de desfasurare a procesului educational pentru

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector si 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenților, precum si convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenții vor perfecta rapoarte conform condițiilor impuse de indicațiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămânadupă finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămâna de 
întârziere. 

6. Competente specifice acumulate

Competente 
profesionale 

CP1. Identificarea, descrierea si utilizarea adecvata a notiunilor specifice tehnologiei generale a 
produselor alimentare; 
CP2. Conducerea proceselor generale de inginerie alimentara; 
CP3. Supravegherea, conducerea, analiza si proiectareatehnologiiloralimentare de la 

541.1 TMAP, 541.2 TPA, 541.3 TVPF, 552.2 BTI
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materiiprime pana la produs finit; 
CP4. Proiectarea de produsealimentarenoi; 
CP5. Managementulproductiei, controlulcalitatiiproduseloralimentare; 
CP6. Managementultehnologiei de valorificare a subproduselor si 
deseurilordinindustriaalimentara; 
CP7. Monitorizarea si controlulproceselortehnologicedinindustriaalimentara, 
identificareasituatiilor anormale si propunerea de solutii; 
CP8. Evaluarea, conformstandardelorexistente, a 
performantelortehnologiilorprinintermediulsistemelor de monitorizaredinindustriaalimentara; 
CP9. Proiectarea, conducerea si imbunatatirea continua 
aoperatiilortehnologicedinindustriaalimentara in 
concordantacucerintelespecificecadruluilegislativ, 
implementareacerintelorspecificestandardelor de tipul ISO. 

Competente 
transversale 

CT1 Executarea sarcinilor profesionale conform cerințelor precizate și în termenele impuse, cu 
respectarea normelor de etică profesională și de conduită morală, urmând un plan de lucru 
prestabilit și cu îndrumare calificată 
CT2Rezolvareasarcinilorprofesionaleînconcordanțăcuobiectivelegeneralestabiliteprinintegrareaî
ncadrulunuigrup de lucrușidistribuirea de sarcinipentrunivelurilesubordonate 
CT3Informareașidocumentareapermanentăîndomeniulsău de activitateînlimbamaternășiîntr-o 
limbă de circulațieinternaționalăcuutilizareametodelor moderne de informareșicomunicare. 

 

7. Obiectivele unitatii de curs/modulului 

Obiectivul general Studiul  multilateral al tehnologiei de producere a celor mai   reprezentative produse 
alimentare. 

Obiectivele specifice   

 Însutirea de notiuni privind materiile prime ti auxiliare utilizate în principalele 
ramuri ale industriei alimentare 

 Însusirea tehnologiilor de fabricare a principalelor produse alimentare si a 
principiilor de functionare a unor instalatii tehnologice specifice 

 Însusirea proceselor chimice, fizico-chimice, biochimice, microbiologice si a 
fenomenelor de interfata (procese coloidale) 

 cunoasterea sortimentului, calitatea, defectele, ambalarea, pastrarea, 
transportul si termenul de valabilitate la principalele grupe de produse 
alimentare 

 Efectuarea de aplicatii numerice pentru însutirea unor calcule tehnologice. 

 

8. Continutulunitatii de curs/modulului 
 

Nr Temaprelegerilor Ore Temaseminarelor Ore Temalucrarilor de 
laborator 

Ore 

1 Notiuni fundamentale. 
Particularitatile compozitiei 
chimice a alimentelor. 

5 Particularitatile compozitiei 
chimice a alimentelor. 

3   

2 Particularitatilepastrariiprodu
seloralimentare 

2 Particularitatilepastrariiprod
useloralimentare 

2   

3 Conservareaproduseloralime
ntare 

2 Principii si metode de 
conservare 

2   
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4 Bazeletehnologieiproduselor 
de morarit si panificatie 

4   Analizacalitatiiprod
uselor de morarit si 
panificatie 

3 

5 Bazeletehnologieiprelucrariile
gumelorsifructelor 

4   Analizacalitatiilegu
melorsifructelor 

2 

6 Bazeletehnologieicarnii si 
produselordin carne                                               

4   Analizacalitatiicarni
i si produselordin 
carne                                               

2 

7 Bazeletehnologieipestelui   si 
produselordin peste                                             

4   Analizacalitatiipest
elui   si 
produselordin 
peste                                             

2 

8 Bazeletehnologieilaptelui si 
produselor lactate                                                     

4   Analizacalitatiilapte
lui si produselor 
lactate                                                     

2 

9 Oua si produsedinoua 4   Analizacalitatiioual
or si 
produselordinoua 

2 

10 Bazeletehnologieigrasimiloral
imentare 

4 Particularitatiletehnologieigr
asimilor animale si vegetale 

2   

11 Bazeletehnologieiproduselorz
aharoase 

2 Tehnologiaproduselorzaharo
ase 

2   

12 Produse alimentare 
stimulente.Produse gustative                                                              

2   Analizacalitatiiprod
uselor gustative 
(condimente) 

2 

13 Bazele tehnologiei bauturilor 
alcoolice si nealcoolice 

2 Clasificareasicaracteristicaba
uturiloralcoolice 

2   

14 Bazeletehnologieiconcentrate
loralimentare 

2 Tehnologiaconcentratelorali
mentare 

2   

 TOTAL 45  15  15 
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10. Evaluare 

Forma de 
invățămînt 

Periodică 
Curentă Lucrul 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 şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii materialului studiat. 

 


