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Tehnologia Uscării Produselor 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 

II (învăţământ cu frecvenţă); 

 

III (învăţământ cu frecvență 

redusă) 

5 

 

 

5 

E 

S – unitate de 

curs de 

specialitate la 

libera alegere 

O - unitate de 

curs la 

alegere 
5 

 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 

planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore în auditoriu Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 

Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

Zi           150 45 15/15 - 75 - 

F/r          150 14 6/4 - 126 - 

 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 

învăţământ 

Studii de bacalaureat 

Conform competenţelor Aplicarea măsurilor de creştere a calităţii produselor din industria 

alimentară şi a sistemelor tehnice implicate în realizarea acestora 

 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional  

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

calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenților, precum și convorbirile 

telefonice în timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condițiilor impuse de indicațiile 

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. 
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5. Competențe specifice acumulate 

 
Competențe  

profesionale 

CP 2.Proiectarea, organizarea şi gestionarea sistemelor de producţie din industria 

alimentară. 

 Definirea şi descrierea sistemelor de producție din industria alimentară. 

 Interpretarea metodelor de organizare şi gestionare a sistemelor de producţie din 

industria alimentară. 

 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru planificarea, organizare şi 

gestionare sistemelor de producţie din industria alimentară. 

 Studierea comparativă și evaluarea critică a principalelor metode de organizare și 

gestionare a sistemelor de producţie din industria alimentară. 

 Elaborarea proiectelor sistemelor de producţie din industria alimentară. 

CP 3.Aplicarea, îmbunătăţireaşi realizarea proceselor tehnologice de fabricare a 

produselor alimentare. 

 Definirea şi descrierea proceselor tehnologice de fabricare a produselor alimentare. 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea unor variante ale fluxurilor 

tehnologice de fabricare a produselor alimentare. 

 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru executarea proceselor tehnologice 

de fabricare a produselor alimentare. 

 Conducerea proceselor din industria alimentară în conformitate cu prevederile legale 

actuale. 

 Elaborarea şi/sau îmbunătăţireaproceselor tehnologice de fabricare a produselor 

alimentare. 

CPL 5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului industriei de 

panificație și produselor de cofetărie/zaharoaseinclusiv cu utilizarea tehnologiilor 

informaționale 

 Descrierea conceptelor și metodelor de elaborare a proiectelor tehnice și tehnologice 

specifice domeniului 

 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor metode de 

elaborare a proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniuluide panificație și 

produselor de cofetărie/zaharoase 

 Aplicarea metodologiilor avansate de elaborare a proiectelor tehnice și tehnologice 

specifice industriei de panificație și produselor de cofetărie/zaharoase 

 Utilizarea adecvată a criteriilor și metodelor standard de elaborare a proiectelor 

tehnice și tehnologice specifice industriei de panificație și produselor de 

cofetărie/zaharoase 

 Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice industriei de panificație și 

produselor de cofetărie/zaharoaseinclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale. 

 

Competenţe 

transversale 

CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul 

propriei strategii de muncă calificată și eficientă. 
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Obiectivele unităţii de curs/modulului 

 

Obiectivul 

general 

In rezultatul studierii disciplinei studenţiisunt obligaţi: 

- să însuşească procesele: fizice, fizico-chimice, biochimice; metodele de prelucrare a 

materiei prime, metodele de uscare, tehnologia industrială de prelucrare a produselor 

uscate, tehnologiile de utilizare a produselor uscate în diverse ramuri ale industriei 

alimentare.  

- să efectueze calculul tehnologic al materiei prime, calculul caloric al instalaţiilor de 

uscare, elabora, întocmi scheme tehnologice şi scheme al liniilor de aparate şi utilaje 

pentru prelucrarea materiei prime, prelucrarea industrială a produselor uscate, cât şi 

asamblarea liniilor tehnologice în secţia de uscare. 

- să elaboreze (studieze) şi aprecieze metodele şi regimurile tehnologice de prelucrare, 

scoată la iveală (evidenţă) şi s-ă lichideze cazurile posibile a rebutului de producţie. 

 

 
 

 

Obiectivele 

specifice 

 s-ă cunoască soiurile de fructe şi legume, alte produse alimentare, care pot fi supuse 

uscării cu aplicarea metodei corespunzătoare pentru a obţine produs calitativ.  

 s-ă cunoască şi s-ă poată aplica metodele fizico-chimice şi biochimice de analiză a 

calităţii, proprietăţile organoleptice şi tehnologice ale produselor uscate, condiţiile de 

păstrare în dependenţă de temperatură şi umiditate; 

 cunoaşterea proprietăţilor fizice, termofizice, transferului de căldură ale produselor 

alimentare la tratarea cu diferiţi agenţi termici la uscare; 

 s-ă cunoască metodele de calcul ale normelor de consum pentru fiecare sortiment de 

produs supus uscării, valorile de pierderi şi deşeuri în dependenţă de regimul de tratare; 

 s-ă poată selecta şi calcula utilajele performante şi liniile complexe avansate de 

fabricare a produselor uscate în dependenţă de metoda de uscare aplicată; 

 s-ă cunoască şi s-ă aplice metodologia de asamblare a liniilor tehnologice de prelucrare 

preventivă a materiei prime şi liniilor de prelucrare industrială a produselor uscate;  

 s-ă determine cantitatea de căldură eliminată de produs în timpul răcirii s-au congelării;  

 s-ă efectueze calculul termic şi material al instalaţiei de uscare; 

 s-ă cunoască utilajele, ambalajele, tehnicile aplicate la fabricare produselor uscate şi 

tehnica securităţii la deservirea procesului tehnologic; 

 s-ă cunoască tehnologiile de tratare a materiei prime vegetale, îndeplinirea corectă a 

operaţiunilor tehnologice, valorile parametrilor optimi de tratare pe tot parcursul 

procesului tehnologic; 

 s-ă cunoască şi s-ă poată evidenţia punctele critice de controlul pe parcursul fluxului 

tehnologic de uscare. 

 

 

 

 

 

 

http://www.utm.md/


 FIŞA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI  

 
 

MD-2045, CHIȘINĂU, STR. STUDENȚILOR, 9/9, TEL: 022 50-99-58 | FAX: 022 50-99-60, 

www.utm.md 

 

 

6. Conţinutul unității de curs/modulului 

 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ cu 

frecvență, 

curs 

învățământ cu 

frecvență redusă, 

curs 

Tp.1. Rolul procesului de deshidratare la conservarea alimentelor 5 1 

Tp.2. Principii teoretice ale procesului de deshidratare a produselor 

alimentare 
10 3 

Tp.3.Metode industriale de deshidratare a produselor alimentare 8 2 

Tp.4.Tehnologia uscării produselor alimentare 10 4 

Tp.5. Tehnologii de fabricare a pulberilor alimentare 8 2 

Tp.6. Modificările fizico-chimice în produsele deshidratate 4 2 

TOTAL:prelegeri/seminar/laborator: 45 14 

 

 

 

7. Tematicalucrărilor practice/seminare/ 

Tematica seminarelor 
Număruldeore 

Zi F/r 

Ts. 1.  Determinarea duratei de uscare în uscătorul tip tunel. Intervalul de 

încărcare a vagonetelor 
4 1 

Ts. 2. Determinarea apei evaporate la masa iniţială şi masa finală a 

produsului 
4 1 

Ts. 3Elaborare scheme bloc pe operațiuni de fabricare a produselor 

deshidratate 
3 1 

Ts. 4 Umiditatea materialului. Metodele de exprimare. Rezolvare probleme 4 1 

TOTAL, ore 15 4 

 

 

Tematica lucrărilor de laborator 

Nr. 

cr. Tematica seminarelor 
Număruldeore 

Zi F/r 

1 Cercetarea cineticii procesului de uscare convectivă a materiei prime vegetale 4 3 

2 Deshidratarea osmotică 3 0 

3 Determinarea capacităţii de restabilire/rehidratare a produselor deshidratate 4 3 

4 Cercetarea procesului de uscare prin contact 4 0 

 TOTAL, ore 15 6 
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8. REFERINȚE BIBLIOGRAFICE 

Principal
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1. BANU, C.,. TOFAN, I, STOICESCU, A. “Procese tehnice, tehnologice şi ştiinţifice în 

industria alintară “, volumul I şi II, Editura Tehnică, Bucureşti, 1992. 

2. CORNEL, M., MARINESCU, M., CALUIANU, V., “Procese şi instalaţii industriale de 

uscare”, Editura tehnică, Bucureşti, 1992.  

3. Kasatkin,A. Procese și aparate principale în tehnologia chimică, Editura Tehnică, 

București, 1963, -947p. 

4. GHINZBURG, A. S., “Tehnologia suşchipişcevîhproductov”, - M., 1976, p.247. 

5. GHINZBURG,  A. S., “Osnovâ teorii i tehnichisuşchipişcevîhproductov”, M., Pişceprom, 

1973, - p.527. 

6. LÎCOV, A. V., “Teoria suşchi”, M., Energia, 1968, p.470. 

7. FILONENCO, G.K., GRIŞIN, M. A., “Suşcapişcevîh i restitelinîhmaterialov”, M., 

PP,1971. 

8. JAMBA, A., CARABULEA, B. Tehnologia păstrării şi industrializării produselor 

horticole. Chişinău, Ed. Cartea Moldovei, 2002, -493 p 

 

 

Suplimentare 1. AMARFI, R şi alţ. Procesarea minimă atermică şi termică în industria alimentară. 

Edutura ALMA. Galaţi 1996. 

2. MENCINCOPSCHI, Ghe. Produse româneşti din carne. Editura ALT PRESS TOUR, 

Bucureştri 2006. 

3. PORNEALĂ, S. Tehnica frigului şi climatizării în industria alimentară, Editura 

„Dunărea de Jos”, G. 2000. 

4. COSTIN, G. M., Alimentefuncţionale, editura EA Academia, Bucureşti, 1999. 

5. DAN, V,  Microbiologiaalimentelor. Editura ALMA, Galaţi, 2001 

6. JEAN, V., Tratamentul bolilor prin legume, fructe şi ceriale (Traducere din limba 

franceză). Bucureşti, Ed. Garamond Junior, 1994, - 302 p. 

7. MIHĂESCU, G., Fructele în alimentaţie, bioterapie şi cosmetică. Bucureşti, Ed. 

Cereş, 1992, - 178 

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. 
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