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TEHNOLOGIA CONCENTRATELOR ALIMENTARE  

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 

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 

S - unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs la 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 
III (învățământ cu 

frecvență) 
48 12/15 - 75 - 

150 
IV (învățământ cu 
frecvență redusă) 

14 6/8 - 122 - 

 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Tehnologia generală a produselor alimentare, procesarea termică, 
tehnologia uscării, utilaj tehnologic, biochimia, chimia alimentară,  
metode fizico-chimice de analiză, principii și metode de conservare a 
produselor alimentare,sanitaria şi igiena industrială, microbiologia 
produselor alimentare 

Conform competenţelor Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria 
științelor exacte, tehnologice pentru rezolvarea unor sarcini specifice 
proiectării, fabricării produselor alimentare.Organizarea şi gestionarea 
sistemelor de producţie din industria concentratelor alimentare. 
Formarea şi dezvoltarea unei înţelegeri generale a conceptelor privind 
tehnologiile de preparare a concentratelor alimentare, modul de 
selectare a materiilor prime necesare în vederea obţinerii unui produs 
finit calitativ,indicii de calitate, indicii sanitaro-igienici pentru 
concentrate. 

 
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. 

http://www.utm.md/
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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 
concentratelor alimentare. 
 Definirea şi descrierea sistemelor de producţie din industria concentratelor alimentare. 
 Interpretarea metodelor de organizare şi gestionare a sistemelor de producţie din 
industria concentratelor alimentare. 
 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru planificarea, organizarea şi gestionarea 
sistemelor de producţie din industria concentratelor alimentare. 
 Studierea comparativă și evaluarea critică a principalelor metode de organizare și 
gestionare a sistemelor de producţie din industria concentratelor alimentare. 
 Elaborarea proiectelor sistemelor de producţie din industria concentratelor alimentare. 
 
CPL 3. Aplicarea, îmbunătăţirea şi realizarea proceselor tehnologice de fabricare a 
concentratelor alimentare. 
 Definirea şi descrierea proceselor tehnologice de fabricare a concentratelor alimentare. 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea unor variante ale fluxurilor 
tehnologice de fabricare a concentratelor alimentare. 
 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru executarea proceselor tehnologice de 
fabricare a concentratelor alimentare.  
 Conducerea proceselor din industria concentratelor alimentareîn conformitate cu 
prevederile legale actuale.  
 Elaborarea şi/sau  îmbunătăţirea proceselor tehnologice de fabricare a concentratelor 
alimentare. 
 
CPL 5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului industriei 
concentratelor alimentare.  
Descrierea conceptelor și metodelor de elaborare a proiectelor tehnice și tehnologice 
specifice domeniului concentratelor alimentare. 
 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor metode de 
elaborare a proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniuluiconcentratelor 
alimentare. 
 Aplicarea metodologiilor avansate de elaborare a proiectelor tehnice și tehnologice 
specifice industriei concentratelor alimentare. 
 Utilizarea adecvată a criteriilor și metodelor standard de elaborare a proiectelor tehnice 
și tehnologice specifice industriei de concentrate alimentare. 
 Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice industriei de concentrate 
alimentare. 
 

Competenţe 
transversale 

CT1.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. 
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6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Cunoașterea problemelor privind tehnologia concentratelor alimentareîn vederea 
formării specialiştilor pentru încadrarea în ramura respectivă. 

Obiectivele specifice Înţelegerea şi descrierea tehnologiei concentratelor alimentare. Supravegherea, 
conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor concentratelor alimentarede la 
materii prime până la produs finit.Conducerea proceselor generale de inginerie, 
exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor din industria concentratelor 
alimentare.Proiectarea de produse noi, implementarea şi managementul de proiecte. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 
T1.  Introducere.  Clasificarea și specificul concentratelor alimentare.  2 1 

T2. Compoziţia chimică a produselor alimentare. 2 1 

T3. Baze teoretice a uscării produselor alimentare. 2 1 

T4. Procedee şi aparate de uscare a produselor alimentare. 2 - 

T5. Particularitățile păstrării produselor alimentare. 2 2 

T6. Produse deshidratate pentru alimentație copiilor. 2 2 

T7.  Produse dulci.Semifabricate din făină. 2 1 

T8. Produse dietetice. Produse dietetice din ovăz. 2 - 

T9. Cartofii. Concentrate alimentare din cartofi. 2 - 

T10. Legumele, fructele și produsele din legume şi fructe. 2 - 

T11. Laptele și produsele din lapte. Concentrate din lapte 2 - 

T12. Carnea și produsele din carne. 2 - 

T13. Ouăle şi produsele din ouă. 2 2 

T14.Pește și produsele din peşte. 2 - 

T15. Producerea amidonului și produselor derivate. 2 - 
T16.Producerea pesmeților simple și de cozonac. 4 2 
T17.Producerea covrigilor. 2 2 
T18.Băuturile alcoolice și nealcoolice. 2 - 
T19.Produse din porumb: produse expandate.  2 2 
T20. Produse din porumb: fulgii din porumb, pufuleții. 2 - 
T21.Produse instant: cafea instant, cafea decafeinizată. 2 - 
T22.Malțuri pentru înlocuitori de cafea. Modalități de obținere a băuturii de cafea. 1 - 

TOTAL 45 14 
 

 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 
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Tematica seminarelor 
LP1. Calculul conţinutului de substanţe uscate și a umidităţii în materie.  2 2 

LP2. Calculul reţetei concentratelor alimentare și calculul normei de consum a materiei. 2 1 

LP3. Calculul reţetei de fabricare a produselor făinoase. 2 - 

LP4. Calculul normei de consum de carne la producerea cărnii tocate - uscate din bovină. 2 - 

LP5. Calculul partidei crupelorpentru alcătuirea unei reţetei pentru felul I și II. 2 3 

LP6. Calculul rețetei de fabricare a concentratelor pentru alimentația copiilor și 

alimentația dietetică. 

2 - 

TOTAL 12 6 

Tematica lucrărilor de laborator 
LL1. Controlul calității cartofilor. Produse dulci: piftie, budincă, jeleu. 4 4 

LL2. Analiza concentratelor pentru mic dejun. 4 - 

LL3. Controlul calității concentratelor alimentare instant. 4 4 

LL4. Controlul calității concentratelor alimentare pentru felul I și II 3 - 

   

TOTAL 15 8 
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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. 

 

 


