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TEHNOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE II- TEHNOLOGIA FABRICĂRII ZAHĂRULUI 
 

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 0721.2Tehnologia Produselor Alimentare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă) 
 

V 
 

E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
cursopțională 

5 
IV (învăţământ cu frecvenţă 
redusă) 

VII 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în planul 
de învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar Laborator 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

150 (învăţământ cu 
frecvenţă) 

48 12 15 35 40 

150 (învăţământ cu 
frecvenţă redusă) 

14 4 6 60 66 

 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Microbiologia produselor alimentare, Bazele teoretice ale conservării, 
tehnologia generală a produselor alimentare, Tehnologia produselor 
alimentare I. 

Conform competenţelor Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria 
științelor exacte, tehnologice pentru rezolvarea unor sarcini specifice 
fabricării produselor alimentare. 

 

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. 

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 

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

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP 3.Aplicarea, îmbunătăţirea şi 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 îmbunătăţirea proceselor 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 

CT 1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul 
propriei strategii de muncă calificată și eficientă. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Cunoașterea proceselor tehnologice din industria zahărului. 

Obiectivele specifice Înţelegerea şi descrierea tehnologieizahărului. 
Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor zahăruluide la materii 
prime pană la produs finit. 
Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalaţiilor şi 
echipamentelor din industrie zahărului. 
Proiectarea de produse lactate 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. Actualitatea şi importanţa domeniului tehnologia zahărului. 2 1 
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T2. Materiiprimepentruobţinereazahărului. 4 1 

T3. Tehnologia de prelucrare inițială a sfeclei. 6 2 

T4. Extracția zahărului din tăiței (difuzia). 6 2 

T5. Purificarea zemii de difuzie. 4 2 

T6. Evaporarea zemii subțiri. 4 1 

T7. Fierberea și cristalizarea zahărului.  4 1 

T8. Prelucrarea zahărului umed. 6 2 

T9. Obținerea zahărului cubic. 4 1 

T10. Rafinarea zahărului brut din trestie de zahăr. 4 1 

T11. Valorificarea subproduselor din industria zahărului. 4 - 

Total prelegeri: 48 14 
 

Tematica seminarelor 

S1. Studierea procesului tehnologic de prelucrare inițială a sfeclei.  2 1 

S2 Studierea procesului de extracție a zahărului din tăiței. Calcule tehnologice 
pentru procesul de difuzie. 

2 1 

S3. Studierea procesului tehnologic de purificare a zemii de difuzie. Elaborarea 
schemelor de purificare. 

2 0,5 

S4. Studierea procesului tehnologic de evaporare a zemii subțiri.Calculul stației 
de evaporare. 

2 0,5 

S5. Studierea procesului tehnologic de fierbere și cristalizare a zahărului. 
Elaborarea diagramelor de flux a procesului tehnologic de obținere a 
zahărului rafinat. 

2 0,5 

S6. Studierea procesului tehnologic de producere uscare a zahărului. Calcule 
tehnologice la uscarea zahărului. 

2 0,5 

Total seminare: 12 4 
 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Norme de protecţia muncii, în secţiile şi în laboratorul de Tehnologia 
fabricării zahărului.Analiza sfeclei și materiilor auxiliare utilizate în fabricarea 
zahărului. 

4 2 

LL2. Obținerea zemii de difuzieși aprecierea calității acesteia. 4 2 

LL3 Evaporarea, fierberea, cristalizarea și uscarea zahărului. Aprecierea calității 
zahărului. 

6 2 

Prezentarea lucrărilor de laborator 1 - 

Total lucrări de laborator: 15 6 
 

8. Referinţe bibliografice 
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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. 
 


