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CHIMIA ALIMENTARĂ 
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) 

5 
6 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
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 

120 36 12/12 - 30 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Chimia anorganică, Chimia organică, Microbiologia produselor alimentare 

Conform competenţelor Identificarea şi definirea conceptelor, principiilor, metodelor, proceselor 
folosite în ingineria şi tehnologia 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. La seminare studenţii trebuie să răspundă materialul predat la curs.  

 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CPL 4. Aplicarea măsurilor de creştere a calităţii şi siguranţei produselor din industria 
alimentară şi a sistemelor tehnice implicate în realizarea acestora. 
 Descrierea conceptelor, noţiunilor de bază privind calitatea şi controlul fizico-chimic al 
produselor alimentare definite de standardele naţionale şi internaţionale. 
 Identificarea metodelor de apreciere a calităţii produselor alimentare în proiectare, 
producţie şi desfacere, precum şi a procedeelor de bune practici de producţie şi igienă bazate 
pe principiile siguranţei alimentare. 
 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru realizarea controlului fizico-chimic al 
materiei prime, semifabricatelor şi produselor finite şi evaluarea performanţelor în domeniul 
managementului calităţii şi siguranţei alimentare. 
 Stabilirea metodelor de analiză, încercări specifice produselor alimentare, caracterizarea 
produselor alimentare în conformitate cu prevederile legale actuale. 

 
 

Competenţe CP6. Evaluarea şi asigurarea calităţii  şi siguranţei produselor alimentare. 
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profesionale  Descrierea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază a controlului fizico-chimic 
necesare pentru asigurarea calităţii produselor  alimentare în relaţie cu procesele tehnologice 
asociate. 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor, tehnicilor 
şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare indicilor fizico-chimici şi asigurare a 
calităţii produselor alimentare  în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare a proceselor fizice ţi 
biochimice pentru adoptarea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în 
procesele de evaluare şi asigurare a calităţii produselor 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 

Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei 
de specializare, utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională 

Obiectivele 
specifice 

 Acumularea cunoştinţelor despre caracteristica generală a produselor alimentare: 
compoziţia chimică a alimentelor, caracteristicile şi     proprietăţile nutritive şi senzoriale ale 
produselor şi  compoziţiilor alimentare. 
 Studierea  modificărilor chimice şi fizico-chimice ai compuşilor chimici în compoziţii 
alimentare. Influenţa acestor modificări asupra calităţii şi inofensivităţii alimentelor. 
 Cunoaşterea macro - şi micro nutrimentelor, valorii nutritive şi energetice a nutrimentelor 
în compoziţii alimentare; dependenţa proprietăţilor senzoriale a alimentelor de compoziţia  lor 
chimică. 
 Studierea influenţei parametrilor tehnologici asupra proceselor chimice şi biochimice care 
determină  calitatea şi securitatea alimentelor.  
 Acumularea cunoştinţelor despre aditivii alimentari, proprietăţile lor funcţionale, cerinţele 
şi metodele de utilizare a lor in formarea compoziţiilor alimentare. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Caracteristica  generală a compoziţiei chimice a alimentelor. Valoarea 
nutritivă şi proprietăţile senzoriale 

6 1 

T2. Apa în produsele alimentare. Activitatea apei. Interacţiuni hidrofobe 6 2 

T3. Proprietăţile fizico-chimice şi funcţionale ale glucidelor. 4 1 

T4. Proprietăţile fizico-chimice şi funcţionale ale proteinelor. 4 2 

T5. Proprietăţile fizico-chimice şi funcţionale ale lipidelor. 4 2 

T6. Proprietăţile fizico-chimice şi funcţionale a acizilor organici.  2 1 

T7. Antioxidanţii alimentari 4 1 

T8. Aditivii alimentari 6 2 

Total prelegeri: 36 12 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

învăţământ 
cu frecvenţă 
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frecvenţă redusă 

Tematica seminarelor 

S.1. Macro- şi micronutrimenţii, substanţe nocive în compoziţia alimentelor 2  

S.2. Apa în produsele alimentare. Activitate apei, viteza reacţiilor chimice. 2 1 

S.3. Proprietăţile fizico-chimice şi funcţionale ale glucidelor 2 1 

S.4. Proprietăţile fizico-chimice şi funcţionale ale proteinelor 2  

S.5. Proprietăţile fizico-chimice şi funcţionale ale lipidelor. 2 1 

S.6. Aditivii alimentari 2 1 

Total seminare: 12 4 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

L.L.1. Determinarea cantității de apă legată şi apă liberă în unele specii de fructe 
şi legume 

4 2 

L.L.2. Determinarea 5- OMF în produse alimentare tratate termic 2 - 

L.L.3. Identificarea coloranților naturali şi sintetici în produsele alimentare 2 2 

L.L.4. Metodele de identificare a proteinelor 2 - 

L.L.5. Determinarea indicelui de peroxid al lipidelor 2 2 

Total lucrări de laborator: 12 6 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Tatarov, P., Chimia produselor alimentare. Ciclu de prelegeri. Partea I., U.T.M., 2007.  
2. Tatarov, P., Sandulachi, E., Chimia alimentară, Îndrumar metodic, Chişinău,  2007 
3. Tatarov, P., Sandulachi, E. Chimia produselor alimentare. Ciclu de prelegeri. Partea II. U.T.M., 
2008.  
4. Tatarov, P., Sandulachi, E. Chimia produselor alimentare. Ciclu de prelegeri. Partea III. U.T.M., 
2010. 
5. Banu, C. Tratat de chimia alimentară. Ed. AGIR, Bucureşti, 2002. 
6. Нечаев, В. П., Пищевая химия, Санкт-Петербург, ГИОРД, 2003. 

Suplimentare 7. Segal Rodica, Valoarea nutritivă a produselor agroalimentare, Cereş, Bucureşti, 1983 
8. Ghergi, A., Biochimia şi fiziologia legumelor şi fructelor. Ed. Academia Română, 2005. 
9. Ciobanu Rodica, Ciobanu Romeo, Chimia produselor alimentare, partea I şi II, Tehnica - INFO, 
Chişinău, 2001 

 

9. 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, seminare şi lucrări de laborator; Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii 
determinării indicatorilor fizico - chimic ai produselor alimentare şi factorilor ce determină stabilitatea 
alimentelor. 

 


