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MD-2045, CHIŞINĂU, STR. STUDENȚILOR, 9/9, TEL +373 22 50-99-59                                                      www.utm.md 

 

BAZELE NUTRIȚIEI ȘI SECURITATEA ALIMENTARĂ 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea TEHNOLOGIE ȘI MANAGEMENT ÎN INDUSTRIA 

ALIMENTARĂ 

Catedra/departamentul Tehnologia și Organizarea produselor alimentare 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 541.2 Tehnologia produselor alimentare 

552.2 Biotehnologii industriale 

541.3 Tehnologia Vinului și a produselor Obținute prin fermentare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 

Categoria 

formativă 

Categoria de 

opţionalitate 

Credite 

ECTS 

IV (învăţământ cu frecvenţă) 

IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

6 

9 E 

S – unitate de 

curs de 

specialitate 

O - unitate de 

curs 

obligatorie 

5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 

planul de 

învăţământ 

 

 

 

Dintre care 

Ore auditoriale Lucru individual 

Curs 

 

 

Seminar  Laborator 

Studiul 

materialului 

teoretic 

Pregătire aplicații 

Frecvenţă 

zi 
150 30 30 15 75 - 

frecvenţă 

redusă 
150   12 10 4           100 24 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Tehnologia generală a produselor alimentare, chimia alimentară, 

tehnologia produselor alimentației publice. 

Conform competenţelor Cunoștințe privind modificările compușilor chimici din alimente în 

urma proceselor tehnologice, noțiuni din domeniul chimiei alimentare, 

menagementul calității, igienă și sanitărie  

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs  Prezentarea materialului teoretic în sala de curs implică utilizarea proiectorului 

și calculatorului, internetul; 

 Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 

timpul cursului; 

 Absențele nemotivate (mai mult de 3) vor fi prelucrate prin prezentarea 

rapoartelor, sarcinilor individuale cu referire  la disciplina/tema absentată; 

Seminar Studenţii vor  

 putea estima statutul nutrițional propriu în baza indicilor antropometrici; 

 vor putea calcula necesarul individual zilnic de nutrimente și argumenta 

respectarea dozelor zilnice recomandate; 

 vor putea elabora un meniu echilibrat, ținând cont de principiile alimenației 

raționale; 

 diferenția noțiunile de securitate alimentară și siguranța alimentelor, vor putea 

aplica și explica metodele de evaluare a securității alimentare și siguranței 

tel:+373%2022%2050-99-59
http://www.utm.md/
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alimentelor; 

 vor putea analiza, prelucra și prezenta (sub formă de raport cu tabele, 

diagrame) rezultatele obținute în urma unui studeiu de caz/evaluări virtuale, 

precum și rezultatele argumentarea rezultatelor obținute; 

Laborator Studenții trebuie să: 

 poarte vestimentație specifică activităților în laborator; 

 să respecte tehnica securității;  

 poată demonstra că cunosc și înțeleg scopul, obiectivele și modul de lucru al 

lucrării.  

 poată elabora schema/designul experimentului; 

Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 

Termenul de predare a lucrării de laborator – două săptămâini după finalizarea acestora.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

CP 2 

 Cunoaterea amănunțită a compoziției și rolului fiziologic al diverselor clase de 

nutrimente prezente în produsele alimentare, a proceselor și procedeelor ce au loc la 

tratarea tehnologică  a produselor alimentației publice, în concordanță cu cunoșttințele 

anterioare de chimie, biochimie, bazele teoretice ale tehnologiei produselor alimentare 

etc. 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază privind compoziţia chimică a materiei prime şi a 

alimentelor de origine animală sau vegetală, modificările survenite pe durata prelucrării 

şi reflectarea acestor modificări în calitatea produsului finit. 

 Aplicarea cunoştinţelor de specialitate pentru stabilirea condiţiilor optime de prelucrare 

produselor alimentației publice, în condiţii de asistenţă calificată. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare a compoziţiei şi a calităţii 

alimentelor pentru stabilirea condiţiilor optime de tratament tehnologic a produselor 

alimentației publice. 

 Elaborarea de proiecte profesionale specifice, legate de compoziţia, valoarea nutritivă și 

biologică, tratamente tehnologice, păstrarea şi controlul produselor alimentației publice. 
 
 

Competenţe 

profesionale 

 Descrierea conceptelor, noţiunilor de bază privind calitatea şi controlul produselor alimentației 

publice definite de standardele naţionale şi internaţionale. 

 

 Identificarea metodelor de apreciere a calităţii produselor alimentare  în proiectare, producere şi 

desfacere, precum şi a procedeelor de bune practici de igienă bazate pe principiile siguranţei 

alimentare. 

 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru realizarea controlului calităţii materiei prime, 

semifabricatelor şi produselor finite: evaluarea caracteristicilor, performanţelor în domeniul 

managementului calităţii şi siguranţei alimentare. 

 Stabilirea metodelor de analiză, încercări specifice produselor alimentare, caracterizarea acestora 

în conformitate cu prevederile legale actuale. 

 Elaborarea schemelor de control de calitate la fabricarea produselor alimentare, ghidurilor interne 

de bune practici în unităţile din domeniul sau, după caz, a planului HACCP, având în vedere tipul 

unităţii, capacitatea de producere şi specificul unităţii. 

Competenţe 

transversale 

CT 1. Aplicarea valorilor și eticii profesiei de inginer și executarea responsabilă a sarcinilor 

profesionale, în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată. Promovarea raționamentului 

logic, convergent și divergent, a aplicabilității practice, a evaluării și autoevaluării în luarea 

deciziilor. 

CT 2. Realizarea activităților și exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere 

ierarhice. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive și respectului 
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față de ceilalți diversității și multiculturalității și îmbunătățirea continuă a propriei activități 

CT 3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserției pe piaţa 

muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia și pentru dezvoltarea personală și profesională. 

Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice și a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi a 

comunicării.. 
 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea metodelor de evaluare nutrițională a persoanelor și evaluare a securității 

alimentare. 

Obiectivele specifice Să înţeleagă şi să evalueze statul nutrițional al persoanelor; structura modelului nou. 

Să selecteze și să elaboreze rații alimentare în baza principiilor alimentației raționale; 

Să selecteze și să elaboreze metode justificate pentru evaluarea securității alimentare; 

Să poată opera cu paginile web a Codex Alimentarius și FAO 

 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T.1 Obiectul disciplinei Bazele nutriției. Definiția termenilor principali.Probleme 

actuale în nutriție și corelația dintre alimentație și sănătate. 

2 0,5 

T.2. Importanța și rolul proteinelor în alimentație 2 1 

T.3. Importanța și rolul lipidelor în alimentație 2 1 

T.4. Importanța și rolul glucidelor în alimentație 2 1 

T.5. Importanța și rolul vitaminelor, elementelor minerale și apei în alimentație 2 1 

T.6. Principiile alimentației echilibrate. Regimul alimentar. Sistemul digestiv 4 1 

T.7. Toxicologia. Noțiuni generale. Principiile de securitate alimentară și 

reglamentări europene. 

2 1 

T.8. Mecanismul de acțiune a toxinelor. Clasificarea intoxicațiilor (acute, 

subacute, cronice). 

2 1 

T.9. Substanțe nocive ( toxice  și antialimentare) din alimente. 2 1 

T.10. Micotoxinele 2 1 

T.11. Toxicitatea alcoolilor 2 0,5 

T.12. Substanțe toxice de poluale de natură chimică 2 0,5 

T.13. Substanțe toxice de poluare de natură microbiană. Substanțe toxice rezultate 

la procesarea termică 

2 0,5 

T.14. Aditivi alimentari 2 1,0 

Total prelegeri:          30           12 
 

 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor/lecțiilor practice 
1. Indicele masei corporale. Calculul masei teoretice.Metabolismul Bazal. 

Necesarul energetic 
2  2 

2. Proteinele. Factorul limitant al diferitor proteine vegetale. Alcătuirea 

combinațiilor optimizate de proteine prin compararea indicilor chimici în scopul 
2 1 
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sporirii valorii biologice a rației alimentare 
3. Lipidele. Conținutul lipidelor în alimente. Compoziția acizilor grași al diferitor 

uleiuri și materii grase. Conținutul colesterolului în alimente. Compararea 

conținutului de colesterol în gălbenușul și albușul de ou. 

2          1 

4. Glucidele. Conținutul glucidelor în alimente. Indicele glicemic al diferitor 

alimente. Surse de fibre alimentare solubile și insolubile. 
2            1 

5. Vitamine și elemente minerale. Conținutul vitaminelor și mineralelor în diferite 

alimente. Calculul biodisponibilității fierului din diverse alimente și rații 

alimentare. Alcătuirea rațiilor alimetare cu un conținut dat de fier. 

2 1 

6. Compararea consumului alimentar individual cu normele alimentației 

echilibrate. 
2 0,5 

7. Structura si functiile aparatului digestiv. Actiune digestiva a salivei, sucului 

gastric, a sucului pancreatic; digestia proteinelor, lipidelor, glucidelor. 
 0,5 

8. Securitatea alimentara. Probleme actuale ale securitatii alimentare.  2 0,5 
9. Mecanismul de acțiune al toxinelor. Sinergia și antagonismul toxic. Clasificarea 

intoxicațiilor. 
2 0,5 

10. Substanțe naturale nocive din alimente. Substanțe cancerigene din produsele 

alimentare (studiu de caz). 
2 

11. Micotoxinele. Analiza reglamentării internaționale a conținutului de micotoxine 

în alimente. 
2 

12. Toxicitatea alcoolilor. Calculul valorii enegetice a băuturilor alcoolice. 2 1 
13. Substanțe toxice de poluare de natură chimică. Sistematizarea documentației 

normativ tehnce privind regalmentarea conținutului de substanțe toxice în 

produsele alimentare. 

2 

14. Substanțe toxice de poluare de natură microbiană. Toxicoinfecții alimentare. 

Substanțe toxice rezultate la procesarea termică. 
2 

15. Aditivi alimentari.Caracteristica succintă toxicologică a diferitor grupe de aditivi 

alimentari. 
2 1 

Total seminare/ lecții practice: 30 10 
 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Determinarea nitraților în legume și fructe. 4 0,5 

LL2. Determinarea dioxidului de sulf în fructele uscate 4 1,5 

LL3. Determinarea alcoolului metilic în băuturile alcoolice. Determinarea calității uleiului 

de friteuză 
4 2 

LL4. Metode de determinarea micotoxinelor 3            - 

Total lucrări de laborator 15 4 
 

8. Referinţe bibliografice 

Literatură 

principală 

1. Orientări actuale în nutriție. I. Mincu, E.Popa., Br. Segal, R. Degal.,-București: Editura 

medicală, 1989. 

2. I. Mincu., A.Popescu., Ionescu-Tîrgoviște. Elemente de biochimie și fiziologie a nutriției. 

București: Editura medicală, 1985. 

3. Bazele nutriției în cifre și calcule. E. Dupouy., L. Coșciug. Chișinău, UTM, 2011. 

4. Павлоцкая Л. Ф. Физиология питания. Учебник для ВУЗов. Москва, Высш. шк., 1989, 

367 с. 

5. Малыгина В. Ф. Основы физиологии питания, гигиена и санитария. Москва, Экономика, 

1983, 191 с. 

6. Toxicologia produselor alimentare. G. Popa., S. Dumitrache, C. Apostol. Editura Academiei 

R.S. Romîne, 1985 

7. Toxicologie et securite des aliments. Deroche R. Paris. Teqnique et Documentation-L, 
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Lavoisier, 1989. 

8. I. Mincu., A.Popescu., Ionescu-Tîrgoviște. Elemente de biochimie și fiziologie a nutriției. 

București: Editura medicală, 1985. 

 

Literatură 

suplimentară 

1. Manuel d’évaluation de la sécurité alimentaire en situation d’urgence. Programme 

alimentaire mondial (PAM), 2009. 

2. La securite alimentaire et la nutrition. Strategie de bureaux de Consumers 

International, 2015 

3.  

 
 

9. Evaluare 
Curentă 

Examen final 
Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 

Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 

Obţinerea notei minime de „5” seminare; 

Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare 

constructivă. 
 


