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Tehnologia Produselor Alimentare III / Tehnologia Păstrării și Prelucrării Fructelor și Legumelor 
 

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 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

III (învățământ cu frecvență); 
IV (învățământ cu frecvență 

redusă) 

6 
 

7 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 învățământ Microbiologia produselor alimentare, Bazele teoretice ale conservării, 
tehnologia generală a produselor alimentare, Tehnologia produselor 
alimentare I. 

Conform competențelor 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 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 

CP2. 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 
sistemelor de producţie din industria alimentară. 
 Studierea comparativă şi evaluarea critică a principalelor metode de organizare şi 
gestionare a sistemelor de producţie din industria alimentară 
 Elaborarea proiectelor sistemelor de producţie din industria alimentară 

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 

CT1. Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer şi 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.  

 
Obiectivele unităţii de curs/modulului 

 
Obiectivul 
general 

Familiarizarea cu tehnologiile şi tehnicile de fabricare a produselor alimentare obţinute la 
prelucrarea materiilor prime agroalimentare:  
• noţiuni de bază şi definiţii ale proceselor tehnologice; 
• elaborarea schemelor bloc de fabricare/prelucrare  a produselor horticole; 
• metode de tratare termică, mecanică, fizică la obținerea produselor finite de calitate;  
• controlul calității materiei prime, semifabricatelor și producției finite pe tot parcursul fluxului 

tehnologic de prelucrare; 
• • bazele teoretice şi experimentale ale reologiei produselor alimentare cu scopul de control al 

proceselor tehnologice; 
• • metode de evaluare instrumentală de consistenţă a produselor de origine animală. 

http://www.utm.md/
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Obiectivele 
specifice 

• Să cunoască rolul industriei alimentare în abordarea provocărilor cu care se confruntă 
societatea; 

• Să însuşească gama de produse alimentare fabricare în diverse ramuri ale industriei 
alimentare ; 

• Să cunoască materiile prime primare şi secundare utilizate în procesele de producţie; 
• Să cunoască defectele de bază ale produselor alimentare, metodele de prevenire a 

inofensivităţii diferitor factori din timpul recoltării şi prelucrării produselor 
agroalimentare; 

• Să efectueze o analiză a modificărilor fizico-chimice și biochimice ale produsului în 
cadrul tehnologice de prelucrare; 

• Să efectueze calcule tehnologice ale normelor de consum la fabricarea produselor finite 
de calitate; 

• Să utilizeze cunoştinţele teoretce în studiul altor disciplini de formare profesională; 
• Să cunoască metodele de analiză a indicilor de calitate pentru a determina valoarea 

biologică și nutritivă a produselor alimentare; 
• Să acumuleze abilităţi/deprinderi privind utilizarea cunoştinţelor teoretice şi practice 

obţinute la rezolvarea problemelor de prelucrarea a produselor horticole. 
 

6. Conţinutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu frecvență, 
curs/sem/lab 

învățământ 
cu frecvență 

redusă, 
curs/sem/lab 

Capitolul  I. Păstrarea produselor horticole (12/4h) 
 
T.1. Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor horticole – ramură a 
economiei naţionale ca ştiinţă 2 - 

T. 2. Principii de bază în organizarea păstrării produselor horticole 2 1 
T. 3. Respiraţia şi transpiraţia produselor horticole  2 - 
T.4. Tehnologii de păstrare a legumelor și fructelor în stare proaspătă 2 1 
T.5. Metodele de păstrare a produselor horticole  

 (fructelor sămânţoase și sâmburoase) 2 1 

T.6. Metode de păstrare a strugurilor de masă  şi nucilor 2 1 
 12 4 
Capitolul  II. Prelucrarea industrial a fructelor și legumelor (26/8h)    
T.1. Principii de bază în organizarea procesului de fabricare a conservelor. 4 1 
T.2 Conservare  fructelor şi legumelor prin  fermentare lactică şi 
termosterilizare 4 1 

T.3. Tehnologia de fabricare a conservelor naturale 2 1 
T.4. Tehnologia de obținere a conservelor sterilizate din legume 4 1 
T.5. Tehnologia de fabricare a  sucurilor și bauturilor din legume si fructe 6 1 
T.6. Tehnologia de fabricare a sucurilor  din roșii 2 1 
T.7. Tehnologia de fabricare  pastei de tomate  și de  ardei 2 1 
T.8. Tehnologia  de producere a gemului, dulceței, confitiurei 2 1 
 26 8 
Capitolul  III. Tehnologia deschidratării fructelor și legumelor(7/2h)   
T1. Tehnologia  deshidratării fructelor și legumelor 4 1 

http://www.utm.md/


T.2. Tehnologia de producție a pulberei vegetale 3 1 
 7 2 
  - 

Total:  prelegeri 45 14 
 

SEMINARE: 

Tematica seminarelor 
Numărul de ore 

Zi F/r 
Capitolul I. Tematica lucrărilor practice/seminare/păstrare   
S. 1.  Tehnologia păstrării şi condiţionării fructelor și legumelor 2 - 
S. 2. Factorii ce inluențează calitatea fructelor și legumelor la depozitare 2 1 
 4  
Capitolul II.  Tematica lucrărilor practice/seminare   
S1. Metode de limpezire a sucurilor 2 1 
S.2. Utilizarea enzimelor la producerea sucurilor 2 - 
S.3. Metoda de calcul a randamentului conservelor cu utilizarea procentului 
simplu şi procentului compus 2 1 

 6  
Capitolul III. Tematica lucrărilor practice/seminare   
S.1. Calculele tehnologice practice 3 1 
S.2. Determinarea randamentului produsului deshidratat  și a consumului de 
materii prime 2 - 

 5  
Total, ore 15 4 

 
LUCRĂRI DE LABORATOR 

N/o Denumirea lucrărilor Numărul de ore 
Zi F/r 

1. Păstrarea fructelor și legumelor în stare proaspătă. Determinarea intensităţii 
procesului de respiraţie. 4 - 

2 Tehnologia de obținere a sucurilor. Limpezirea sucurilor /Cupajarea sucurilor şi 
băuturilor. 4 3 

3 Tehnologia de fabricare pastelor, sosurilor și confeturei din fructe și legume 4 - 
4 Tehnologia deshidratării fructelor și legumelor.Cinetica procesului de hidratare 3 3 
  3 - 
 Total, ore 15 6 
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8. Evaluare 
 

Forma de 
învățământ 

Periodică Curentă Lucrul 
individual 

Examenul 
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, lucrări practice și de laborator 

 
 

9. SUGESTII PENTRU ACTIVITATEA INDIVIDUALĂ A STUDENŢILOR 
 

• Planul activității individuale a studenților 
Nr. 
crt.  

Capitol, 
temă 

Conținut activitate individuală Durata, ore Forma de 
control 

Termeni de 
control 

(perioada) zi f/r 

1. Capitolul I. 
T. 1. 

Însușirea materialului teoretic.  2 4 Discuții,  Următoarea 
săptămână 

Sarcină : Tehnologii de valorificare a 
produselor horticole 

2 4 Verificare 
orală 

Următoarea 
săptămână 

2.  
T. 2. 
 

Însușirea materialului teoretic. 2 4 Discuții Următoarea 
săptămână 

3. T. 3. Însușirea materialului teoretic. 2 4 Discuții Următoarea 
săptămână 

4. S. 1. 
 
 
 
 

Pregătirea pentru seminar.  1 4 Discuții Următoarea 
săptămână, 

Sarcină: Temenul optim de recoltare 
a fructelor. Metode de testare 

2 4 PPT de 
grup 

Aprilie (f/zi) 
Decembrie 
(f/redusă) 

5. LL. 1. 

Sarcină:De însușit teoria și modul de 
lucru referitor la următoarea lucrare 
de laborator repartizată.  De pregătit 
raportul  până la rezultate, discuții și 
concluzii. 

1 2 Discuții, 
verificare, 
raportare 
orală. 

Peste o 
săptămână 

Susținerea 
lucrării – 
februarie (fr./zi) 
decembrie (fr. 
redusă) 

6. T. 4. Însușirea materialului teoretic.  2 1 Discuții,  Următoarea 
săptămână 

Sarcină individuală: Metode  șimple 
și moderne de păstrare a produselor 
horticole 

2 2 Prezentare 
PPT 

martie 

7. T.5. Însușirea materialului teoretic.  
 

2 1 Discuții,  
verificare 
orală 

Următoarea 
săptămână 

Pregătirea pentru testele din cadrul 
evaluării curente 

2 -   

8. T. 6. 
 

Însușirea materialului teoretic.  2 4 Discuții,  Următoarea 
săptămână 

Sarcină : Păstrarea fructelor cu 
aplicarea tehnologiei FITOMAG 

2 4 Verificare 
orală 

Următoarea 
săptămână 

     



 
9. 
 

S.2. 
 
 
 
 
 
LL.2. 

Pregătire pentru seminar. 
Argumentarea factorilor ce 
inluențează calitatea fructelor și 
legumelor la depozitare. Sarcină : 
Selectarea datelor științifice 
publicate în reviste recenzate, 
conferințe, simpoziane naționale, 
internaționale 

2 4 Discuții, 
PPT de 
grup 

Următoarea 
săptămână 
Mai (fr./ zi) 
Decembrie 
(fr./redusă) 

Sarcină:De însușit teoria și modul de 
lucru referitor la următoarea lucrare 
de laborator repartizată.  De pregătit 
raportul  până la rezultate, discuții și 
concluzii. 

1 4 Discuții, 
verificare, 
Raportare 
orală.  

Peste o 
săptămână 
Aprilie (fr./ zi) 
Decembrie(fr./ 
redusă) 

 
10. 

Capitolul II 
 
T.1 
 

Însuşire material teoretic. 2 4 Discuții,  Următoarea 
săptămână 

Sarcină individuală: Influența 
tratamentului termic asupra 
conservabilității produselor 
horticole 

2 4 prezentare
a PPT 

Următoarea 
săptămână 
 

 
11. 

T.2. 
 
 

Însuşire material teoretic.. 2 2 Discuții,  Următoarea 
săptămâne 

Sarcină individuală: Conservarea 
produselor vegetale prin fermentare 
lactică 

1 2 prezentare
a referat 
PPT 

Următoarea 
săptămână 
 

 
12. 

T.3. Însuşire material teoretic. 
 

2 2 Discuții Următoarea 
săptămână 

Studiu individual suplimentar: 
Tehnologii de fabricare a 
conservelor naturale. Invenții. 
Brevete. 

2 4 Verificare 
îndeplinire 
sarcină 

3 săptămîni de 
la data stabilirii 
sarcinii 

 
13. 

T.4. Însuşire material teoretic. 
 

2 2  Următoarea 
întîlnire 

Studiu individual: analiza 
comparativă a metodelor de 
fabricare a conservelor sterilizate 
din legume. 

2 4 PPT de 
grup. 

Mai (fr./zi) 
Decembrie (fr./ 
redusă) 

 
14. 

T.5.  Însuşire material teoretic. 
 

2 4 Discuții, Următoarea 
întâlnire 

Sarcină individuală: Metode de 
limpezire a sucurilor  

2 4 Prezentare 
PPT 

aprilie 

 
15. 

T.6. Însuşire material teoretic. 2 4 Discuții, Următoarea 
întâlnire 

Sarcină individuală: Indicatorii 
calității produselor conservate din 
tomate.Metode de testare. 

2 4 Prezentare 
PPT 

mai 

 
16 

S.4. Sarcină individuală: Teste de 
stabilitate a produselor  vegetale 
consevate 

2 - Discuții, mai 

Pregătirea pentru testele din cadrul 
evaluării curente 

2 4  mai 

 
117

LL.3. Sarcină:De însușit teoria și modul de 
lucru referitor la următoarea lucrare 
de laborator repartizată.  De pregătit 

1 - Discuții, 
verificare, 
Raportare 

Peste o 
săptămână 



. raportul  până la rezultate, discuții și 
concluzii. 

orală.  

    

18. 

T.7. Însuşire material teoretic. 
 

2 4 Discuții, Susținerea 
lucrării – aprilie 
(fr./ zi) 
decembrie (fr./ 
redusă) 

Sarcină individuală: Metode e 
producere a sosului de ardei 

2 4 Prezentare 
PPT 

mai 

19 
 

T.8. Însuşire material teoretic. 
 

2 4 Discuții, Următoarea 
întâlnire 

Sarcină individuală:analiza 
comparativă a diferitor metode de 
conservare a gemurilor și coniturei 

2 4 Prezentare 
PPT 

decembrie 

       

20. S.5. Pregătire pentru seminar.       
Calcule tehnologice în industria 

conservării 
 

2  
Rezolvarea 
problemelo
r referitor 
la 
randament 
și norma de 
consum 

Peste o 
săptămână 

21. LL..4 Sarcină:De însușit teoria și modul de 
lucru referitor la următoarea lucrare 
de laborator repartizată.  De pregătit 
raportul  până la rezultate, discuții și 
concluzii. 

1 - Discuții, 
verificare, 
Raportare 
orală.  

Peste o 
săptămână 

22. Capitolul II 
T.1. 

Însuşire material teoretic. 2 4 Discuții,  Următoarea 
săptămână 

  Sarcină individuală:Tehnologii de 
deshidratare a fructelor, legumelor 2 4 

Discuții, 
verificare, 
PPT 

Mai  

23. S.6. Sarcină individuală. Determinarea 
randamentului produsului 
deshidratat  și a consumului de 
materii prime. Rezolvarea 
problemelor 

2 4 
Verificare 
îndeplinire 
sarcină 

Următoarea 
săptămână 

24 T.2. Însuşire material teoretic. 1 4 Discuții,  Următoarea 
săptămână 

25 S.7. Sarcină individuală: Efectuarea 
calculelor tehnologice. Variante 2 4 Verificare, 

discuții 
Următoarea 
săptămână 

       

 Total ore 
individuale  75 126   

 
 


