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TEHNOLOGIA PRODUSELOR OLEAGINOASE 

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) 

6 
8 E 

S - unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs la alegere 6 

 
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 

180 
III (învățământ cu 

frecvență) 
45 15/30 - 90 - 

180 
IV (învățământ cu 
frecvență redusă) 

14 6/8 - 152 - 

 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Tehnologia generală a produselor alimentare, tehnologia fructelor și 
legumelor, tehnologia făinii și crupelor, 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 oleaginoase.Organizarea şi gestionarea 
sistemelor de producţie din industria alimentară. 
Formarea şi dezvoltarea unei înţelegeri generale a conceptelor privind 
tehnologiile de preparare a produselor oleaginoase, modul de selectare a 
materiilor prime necesare în vederea obţinerii unui produs finit 
calitativ,indicii de calitate, indicii sanitaro-igienici pentru produsele din 
industria alimentară. 

 
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 
produselor oleaginoase. 
 Definirea şi descrierea sistemelor de producţie din industria de produselor oleaginoase. 
 Interpretarea metodelor de organizare şi gestionare a sistemelor de producţie din 
industria de produselor oleaginoase. 
 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru planificarea, organizarea şi gestionarea 
sistemelor de producţie din industria de produselor oleaginoase. 
 Studierea comparativă și evaluarea critică a principalelor metode de organizare și 
gestionare a sistemelor de producţie din industria de produselor oleaginoase. 
 Elaborarea proiectelor sistemelor de producţie din industria de produselor oleaginoase. 
 
CPL 3. Aplicarea, îmbunătăţirea şi realizarea proceselor tehnologice de fabricare a 
produselor oleaginoase. 
 Definirea şi descrierea proceselor tehnologice de fabricare a produselor oleaginoase. 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea unor variante ale fluxurilor 
tehnologice de fabricare produselor oleaginoase. 
 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru executarea proceselor tehnologice de 
fabricare a produselor oleaginoase. 
 Conducerea proceselor din industria produselor oleaginoaseîn conformitate cu 
prevederile legale actuale. 
Elaborarea şi/sau  îmbunătăţirea proceselor tehnologice de fabricare a produselor 
oleaginoase. 
 
CPL 5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului industriei de 
produselor oleaginoaseinclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale 
 Descrierea conceptelor și metodelor de elaborare a proiectelor tehnice și tehnologice 
specifice domeniului produselor oleaginoase. 
 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor metode de 
elaborare a proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniuluide produselor 
oleaginoase. 
 Aplicarea metodologiilor avansate de elaborare a proiectelor tehnice și tehnologice 
specifice industriei de produselor oleaginoase. 
 Utilizarea adecvată a criteriilor și metodelor standard de elaborare a proiectelor tehnice 
și tehnologice specifice industriei de produselor oleaginoase. 
 Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice industriei de produselor 
oleaginoaseinclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale. 
 

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 produselor oleaginoaseîn vederea 
formării specialiştilor pentru încadrarea în ramura respectivă. 

Obiectivele specifice Înţelegerea şi descrierea tehnologiei produselor oleaginoase. Supravegherea, 
conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor produselor oleaginoasede la materii 
prime pană la produs finit.Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea 
instalaţiilor şi echipamentelor din industria produselor oleaginoase.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. Răspândirea lipidelor în natura, rolul lor în alimentație și industrie.  2 1 

T2. Clasificarea lipidelor. Compoziția gliceridelor. 2 1 

T3. Substanțele de însoțire. Proprietățile uleiurilor și grăsimilor. 2 1 

T4.Materia primă utilizată în industria uleiurilor și grăsimilor. 2 - 

T5.Procese tehnologice de obținere a uleiurilor din diferite materii prime. 
Recoltarea, recepția și depozitarea materiei prime oleaginoase. 

2 2 

T6. Uscarea și decojirea semințelor de oleaginoase. 2 2 

T7. Mărunțirea materiei prime oleaginoase. Prăjirea materialului oleaginos. 2 1 

T8. Presarea materialului. Purificarea uleiului brut de presă 2 - 

T9. Extracția uleiului cu dizolvanți. 2 - 

T10. Depozitarea uleiurilor brutte. 2 - 

T11. Rafinarea uleiurilor vegetale. Rafinarea fizică a uleiurilor 2 - 

T12. Hidrogenarea și interesterificarea uleiurilor. Principii generale 1 - 

T13. Obținerea și depozitarea hidrogenului. 2 2 

T14. Margarinele. Tipuri de margarine,  compoziția și structura lor.  2 - 

T15. Proprietățile fizice și senzoriale ale margarinelor. Fabricarea margarinei. 2 - 

T16.Shortening-uri. Clasificarea lor. Stabilirea bazei de grăsimi. Proprietățile 
funcționale. 

4 2 

T17.Shortening-uri plastice, moi, deshidratate.Emulgatori speciali. 1 2 

T18.Grăsimi interesterifcate. Principiul interesterifcării. 1 - 

T19.Interesterifcarea dirijată. 2 2 

T20.Uleiuri pentru salată 2 - 

T21.Dressinguri ș maioneze. Clasificarea lor 2 - 

T22.Proprietăți funcționale ale ingredientelor. Obținerea maionezei. 
PreparareaDressingurilod 

2 - 

T23. Tehnologia prelucrării grăsimilor animale 2 - 

TOTAL 45 14 
 

 

 

 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

învăţământ 
cu frecvenţă 
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frecvenţă redusă 

Tematica seminarelor 

LP1. Calculul substanței uscate în materia primă oleaginoasă. 2 2 

LP2. Calculul umidității în materia primă oleaginoasă. 2 1 

LP3. Calculul temperaturii a agentului termic pentru uscarea materiei prime 
oleaginoase. 

2 3 

LP4. Calculul partidei oleaginoaselor după conținutul de cenușă. 2 - 

LP5. Calculul conținutului de grăsime în produsele alimentare. 4 - 

LP6. Substituirea materiei prime. 3 - 

TOTAL 15 6 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Determinarea grăsimilor. Metoda de extracție cu solvenți organici. 8 4 

LL2. Determinarea grăsimilor. Metoda de extracție cu amestec de solvenți . 7 - 

LL3. Determinarea grăsimilor prin hidroliză și extracție. 4 - 

LL4.Determinarea grăsimilor prin centrifugare (butirometrică). 4 - 

LL5.Determinarea fosfolipidelor în făină. 7 4 

TOTAL 30 8 
 
 
 

8. Referinţe bibliografice 
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2. BANU, C. Tratat de industrie alimentară. Tehnologia uleiurilor vegetale. Ed. ASAB, Bucureşti, 2009. 
3. BANU, C. Procese tehnice, tehnologice și științifice în industria alimentară. V.II.Ed. Tehnică, Bucureşti, 
1993. 

4. BOEM, GH, PUZDREA, D. Tehnologia uleiurilor vegetale. Ed. Tehnică, Bucureşti, 1980. 
5. BOEŞTEAN, O. Curs la disciplina “Tehnologia Concentratelor Alimentare”. Platforma Moodle.  
6. BOEŞTEAN, O. Ciclu de prelegeri  disciplina “Tehnologia Concentratelor Alimentare”. Chişinău, UTM. – 

2010. – p.140. 
7. BOEŞTEAN, O. BANTEA, V. Îndrumări metodice la disciplina „Tehnologia concentratelor alimentare”. 
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10. Бачурская Л.Д., Гуляев В.H. Пищевыеконцентраты. M., Пищеваяпромышленность, 1976. с.335. 
11. Генин С.А. Технологическиеосновыпроизводствапищевыхконцентратов, нетребующихварки. – 
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 Suplimentare 
 

1.BALAN, I., LUPAŞCO, A., TARLEV, V. Tehnologia făinii şi crupelor. Chişinău, Editura „Tehnico-Info”. – 
2003. – 311 p. 
2. BANU, C. Principiile conservării produselor alimentare. Bucureşti: AGIR. – 2004. – 411 p. 
3.BORDEI, D. Calitatea şi marketingul făinii de grâu. Editura: Academica, Galaţi, România,  2001. - 215 pag. 
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9. 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. 
 

 


