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BAZELE PROCESELOR TEHNOLOGICE ÎN PANIFICAŢIE  

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară 

Catedra/departamentul Tehnologia Produselor Alimentare 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 541.2 Tehnologia Produselor Alimentare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

4;  
5 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

150 36 24 - 45 45 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Tehnologia generală, Chimia, Chimia alimentelor, Biochimia 

Conform competenţelor Cunoașterea metodelor de preparare a aluatului şi ale produselor de 
panificaţie reieşind din caracteristica materiei prime şi auxiliare 

 
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 

CP4. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi procedeelor  de preparare a aluatului: 
 Studierea noţiunilor teoretice principale şi caracteristica materiei prime şi auxiliare în 
panificaţie; 

 Însuşirile de panificaţie a făinii de grâu şi a secarei; 
 Maturizarea făinii;  
 Depozitarea şi pregătirea materiilor prime şi auxiliare la întreprindere; 
 Controlul calităţii a materiilor prime şi auxiliare la întreprindere etc. 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP6. Evaluarea şi asigurarea calităţii materiei prime de bază şi auxiliare în relaţie cu 
procesele tehnologice asociate. 

 Descrierea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază necesare pentru asigurarea 
calităţii materiei prime de panificaţie în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

http://www.utm.md/
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 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor, tehnicilor 
şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi asigurare a calităţii materiei prime  
de panificaţie în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 
 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru evaluarea şi asigurarea calităţii materiei 
prime de panificaţie în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru adoptarea 
procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi asigurare a 
materiei prime şi auxiliare de panificaţie în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 
 Elaborarea reţetelor, selectând şi utilizând principii, concepte şi metode specifice 
proceselor de evaluare şi asigurare a calităţii a materiei prime şi auxiliare de panificaţie în 
relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

Competenţe 
transversale 

CT3. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de 
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de 
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line etc.), 
inclusiv folosind limbi străine. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Însuşirea caracteristicilor şi metodelor de depozitare şi pregătire a materiei prime şi auxiliare 
către producere. 

Obiectivele 
specifice 

Să înţeleagă şi să descrie însuşirile tehnologice a materiei prime şi auxiliare. 
Să selecteze regimul optim şi metode adecvate de preparare a semifabricatelor din  făină cu 
diferite însuşiri de panificaţie. 
Să formeze un algoritm optim de aplicare a procedeelor şi metodelor aplicate de depozitare şi 
pregătire a materiei prime şi auxiliare către producere.  
Să aplice corect procedeele şi metodele de prepararea aluatului cunoscând caracteristicile 
iniţiale a materiei prime şi auxiliare. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1.  Introducere. Etapele de bază a procesului de producere a pâinii: depozitarea 
şi păstrarea materiei prime, pregătirea către producere, prepararea aluatului, 
prelucrarea aluatului, coacerea, expediţia şi livrarea în reţea comercială. 

3 1 

T2. Caracteristica materiilor prime: făina, apa, sare, drojdia comprimată. Făina. 
Compoziţia chimică şi biochimică a făinii. Însuşirile organoleptice, fizice şi chimice 
ale făinii de grâu.  

2 1 

T3. Însuşirile de panificaţie ale făinii de grâu. Capacitatea de a forma gaze de 
fermentaţie. Capacitatea de a forma zaharuri. „Puterea” făinii – cantitatea şi 
calitatea glutenului. Granulozitatea făinii. Capacitatea făinii de a î-şi închide la 
culoare în timpul procesului tehnologic. Însemnătatea tehnologică a acestor 
însuşiri. 

6 1 

T4. Omogenizarea, ambalarea şi depozitarea făinii. Obţinerea făinurilor de 
porumb. Obţinerea crupelor de orez. Maturizarea făinii. Bazele ştiinţifice ale 
procesului de maturizare. Pregătirea materiei prime şi auxiliare. Dozarea lor. 

4 1 

T5. Drojdia de panificaţie. Bazele ştiinţifice ale proceselor microbiologice din 
aluat. Particularităţile în activitatea fiziologică a drojdiei de panificaţie. 
Clasificarea drojdiilor.  

2 1 
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T6. Sarea. Depozitarea si pregătirea sării către producere. Însemnătatea 
tehnologică a sării. Apa potabilă. Însemnătatea tehnologică a apei. 

2 1 

T7. Materii prime auxiliare. Caracteristica materiilor auxiliare. Însemnătatea 
tehnologică a zerului, zahărului, melasei, grăsimilor, malţului, ouălor şa. 

2 1 

T8. Depozitarea şi pregătirea materiei prime şi auxiliare către producere. 
Activarea drojdiilor comprimate. Schema de activare. Substituirea materiei prime 
în producere. 

2 1 

T9. Producerea pesmeţilor. Pesmeţii simple şi cu cozonac. Schema tehnologică 
de preparare 

2 1 

T10. Produsele de covrigărie. Schema tehnologică de preparare. Produse de 
panificaţie dietetice. 

3 1 

T11. Fabricarea sticksurilor. Fabricarea pişcoturilor, a blaturilor pentru tort şi a 
foilor de ruladă.  

1 1 

T12. Fabricarea produselor de patiserie fină. Produse de patiserie scurtă 
(friabile). Produse de foitaj. 

2 1 

T13. Producerea diferitor feluri de pâini naţionale. 2  

T14. Valoarea nutritivă a pâinii şi calitatea ei. 2  

T15. Problemele generale ale igienizării în industria alimentară. 1  

 36 12 
 

 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Făina de grâu – materia de bază în industria de panificaţie. Determinarea 
însuşirilor de panificaţie ale făinii de grâu. Capacitatea făinii de a forma zaharuri. 

4 3 

LL2. Calitatea şi cantitatea glutenului. Capacitatea de hidratare a 
glutenului. „Puterea” făinii. Determinarea „puterii” făinii conform 
indicele bonitaţionic. Lăţirea sferei de aluat.  

4 3 

LL3. Capacitatea făinii de a forma şi reţine gaze. Construirea curbei de 
fermentare şi tragerea concluziei.  

4 2 

LP1. Calculul conţinutului de substanţe uscate şi a umidităţii în materie primă. 2 1 

LP2. Calculul temperaturii a apei pentru prepararea aluatului.   2 1 

LP3. Calculul cantităţii de făină pentru prepararea aluatului. 2 1 

LP4. Calculul materiei prime şi auxiliare privind substituirea lor în producere. 2 1 

LP5. Calculul cantităţii de apă pentru prepararea semifabricatului 2 1 

LP6. Controlul conţinutului de zahar şi grăsime în produsele de patiserie şi de 
cozonac 

 1 

TOTAL 2 4 14 
 

8. Referinţe bibliografice 
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416 p. 
2.BOEŞTEAN O. Bazele teoretice a panificaţiei. Ciclu de prelegeri. Departamentul editorial-
poligrafic. - Chişinău. – 2010. – p.75. 
3.BOEŞTEAN O. Tehnologia Panificaţiei. Problemar. Chişinău, UTM. – 2007. – p.122. 
4.BOEŞTEAN O. Tehnologia panificaţiei. – Note de curs. Chişinău, UTM. – 2016. – p.222.  
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5.BOEŞTEAN O. Curs la disciplina “Tehnologia Panificaţie”. Platforma Moodle.  
6.BORDEI D. Tehnologia modernă a panificaţiei. – Bucureşti: AGIR. – 2004. – 450 p.  
7.BORDEI D., TEODORESCU F., TOMA M. Ştiinţa şi tehnologia panificaţiei. – Bucureşti: AGIR. – 
2000. – 320 p.  
8.LEONTE M. Biochimia şi tehnologia panificaţiei. – Piatra-Neamţ, Ed. CRIGARUX, 2000. - 463 p. 
9.АУЭРМАН Л.Я.  Технология хлебопекарного производства. – М.: Легкая и пищевая 
промышленность, 1984. 416с. 
10. ДРОБОТ В.И. Справочник инженера-технолога хлебопекарного производства. – Киев.: 
Урожай, 1990. 280с. 
11. ЦЫГАНОВА Т.Б. Технология хлебопекарного производства, Учебник. – Москва: 
ПрофОбрИздат, 2001. 
12. ПУЧКОВА Л., ПОЛАНДОВА Р.  Технология хлеба. - Санкт-Петербург: ГИОРД, 2005. – 559с. 

Suplimen
tare 

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. BOEŞTEAN O.,  GHENDOV-MOŞANU A. Indicaţia metodică privind elaborarea proiectului de an. 
Tehnologia panificaţia. Chişinău Editura „Tehnica, UTM”, 2016. - 140 p. 
4. GHENDOV-MOŞANU A., BOEŞTEAN O.  Problemar la disciplina „Proiectarea întreprinderilor de 
ramură: Produse de panificaţie”. Chişinău Editura „Tehnica, UTM”, 2016. - 123 p. 
5. LUPU O., MOŞANU A. Procese tehnologice în industria panificaţiei. Departamentul editorial-
poligrafic. Chişinău, 2005.  
6. ДРОБОТ В.И. Повышение качества хлебобулочных изделий. – Киев: Техника. 1984. 191с. 
7.Технохимический контроль хлебопекарного производства / Чижова К.Н., Шкваркина Т.И. и 
др. – М.: Пищ. пром-сть, 1975. Т.2. -  480 с.  

 

2. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an 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; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a metodelor şi procedeelor 
de preparare a aluatului. 

 


