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BAZELE TEORETICE ALE CONSERVĂRII 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie și Management în Industria Alimentară 

Catedra/departamentul Tehnologia produselor alimentare 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 541.2. Tehnologia  produselor alimentare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

II (învățământ cu frecvență); 
III (învățământ cu frecvență 

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 

învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

150 30 15/30 - 75 - 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Biochimia generală, Fenomene de transfer, Microbiologia generală 

Conform competențelor Aplicarea unor principii și metode de bază pentru planificarea, organizare 
și gestionare sistemelor de producție din industria alimentară 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector și 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenților, precum și convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenții 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. 

 
5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CP2. Proiectarea, organizarea și gestionarea sistemelor de producție din industria 
alimentară. 
 Definirea și descrierea sistemelor de producție din industria alimentară 
 Interpretarea metodelor de organizare și gestionare a sistemelor de producție din 

industria alimentară 
 Aplicarea unor principii și metode de bază pentru planificarea, organizare și gestionare 

sistemelor de producție din industria alimentară. 
 Studierea comparativă și evaluarea critică a principalelor metode de organizare și 

gestionare a sistemelor de producție din industria alimentară 
 Elaborarea proiectelor sistemelor de producție din industria alimentară 
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Competențe 
transversale 

CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup. Promovarea spiritului de inițiativă, 
dialogului, cooperării, respectului față de ceilalți 

CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserției pe piața 
muncii și al adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea personală și 
profesională. Utilizarea eficientă a abilităților lingvistice și a cunoștințelor de 
tehnologia informației și comunicării 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Însușirea principiilor și metodelor de conservare al produselor alimentare 

Obiectivele specifice Să înțeleagă cauzele și mecanismele alterării produselor alimentare. 
Să selecteze metode adecvate pentru conservarea produselor alimentare. 
Să formeze un algoritm optim de aplicare a metodelor de conservare. 
Să aplice corect metodele de conservare în rezolvarea problemelor tehnologice de 
obținere produselor alimentare de calitate superioară. 

 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Necesitatea conservării produselor alimentare. 2  

T2. Organizarea fluxului tehnologic de producere a produselor conservate. 2  

T3. Alterarea produselor alimentare. 2 1 

T4. Metodele de conservare bazate pe principul bioza 2 1 

T5. Metodele de conservare bazate pe principul anabioza 8 4 

T6. Metodele de conservare bazate pe principiul cenoanabioza 2 2 

T7. Metodele de conservare bazate pe principiul abioza 12 4 

Total prelegeri: 30 12 
 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Caracteristica materiei prime vegetale și animale. Proprietățile osmotice ale 
țesuturilor. 

4 2 

LL2. Determinarea letalității necesare și reale a F-efectului la elaborarea și 
verificarea regimului de sterilizare a conservelor. 

4 4 

LL3. Determinarea valorii A-efectului necesar și real la elaborarea și verificarea 
regimului de pasteurizare a conservelor. 

4 - 

LL4. Determinarea acidului sorbic în produse alimentare. 3 - 

Total lucrări de laborator/seminare: 15 6 
 

8. Referințe bibliografice 
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промышленность. 1988. 
5. Șindilar E., Stratan N. Expertiza sanitar-veterinară a elementelor de origine animală. Vol. 1 și 
2. Chișinău, 1996. 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri și lucrări de laborator; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări și lucrări de laborator; 
Obținerea notei minime de „5” la proiectul de an; 

 


