
                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

MD-2045, CHIŞINĂU, STR. STUDENŢILOR, 9/9,  TEL: 022 50-99-70 | FAX: 022 50-99-60, www.utm.md 

 
TEHNOLOGIA FĂINII ŞI CRUPELOR 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologia 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 

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

redusă) 

5; 
6 

E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A- unitate de 
curs de creare 
a abilităţilor şi 
competenţilor 

generale  

2 

 
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 

60 24 6 - 30 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Bazele proceselor tehnologice în panificaţie, Tehnologia panificaţiei, 
Utilaj tehnologic, Operaţii unitare în industria alimentară  

Conform competenţelor Obţinerea deprinderilor practice de organizare, planificare şi conducere 
proceselor tehnologice la întreprinderile de morărit. 

 
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 noţiunilor generale şi procedeelor specifice procesului de morărit  
 Utilizarea eficientă cunoştinţelor teoretice în caracteristica materiei prime folosite la 

fabricarea făinii din diferite tipuri de cereale .  
 Cunoaşterea boabelor cerealiere cu indicatorii de calitate degradaţi şi influenţa acestora 

asupra procesului tehnologic. 
 Cunoaşterea indicatorilor de caracterizare a cerealelor în concordanţă cu normele 

internaţionale.  
 Cunoaşterea sortimentului şi indicilor de calitate ai făinii şi crupelor. 
 Utilizarea procedeelor adecvate în procesul de morărit.  

Competenţe CP6. Evaluarea şi asigurarea calităţii făinii şi crupelor în relaţie cu procesele tehnologice 
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profesionale asociate. 
 Aplicarea metodelor de evaluare calităţii materii prime  
 Elaborarea şi  dirijarea procesul tehnologic după indicatorii de caracterizare a cerealelor. 
 Utilizarea cunoştinţelor privind indicatorii de calitate a boabelor degradaţi pentru a evita 

înrăutăţirea proprietăţilor fizico-chimice şi organoleptice a produselor finite. 
 Descrierea procedeelor în domeniul de morărit pentru asigurarea calităţii produselor 

finite şi secundare. 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor alese, 

necesare în evaluarea şi asigurarea  calităţii făinii şi crupelor.  
Utilizarea cunoştinţelor la alegerea procedeelor tehnologice în domeniul morăritului 
privind alegerea regimurilor tehnologice raţionale la obţinerea produselor finite 
calitative.  

 Aplicarea procedeelor moderne la prelucrarea cerealelor obţinând  produse de calitate 
conform normelor internaţionale.  

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 procedeelor tehnologice la procesarea cerealelor privind alegerea 
regimurilor tehnologice raţionale la obţinerea produselor finite.  

Obiectivele specifice Să înţeleagă şi să descrie principiile moderne a morăritului (sporirea extracţiei de 
făinuri albe, creşterea încărcării specifice a utilajului, automatizarea şi computerizarea 
procesului de fabricaţie) 
Să selecteze procedee adecvate pentru obţinerea unui produs finit ales.  
Să aplice corect procedeele moderne a morăritului. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Caracteristica materiei prime folosite la fabricarea făinii. Grâul. Porumbul. 
Secara. Boabe cu indicatori de calitate degradaţi.   

6 2 

T2. Indicatori de caracterizare a cerealelor. Generalităţi. Umiditatea. Masa 
hectolitrică. Masa a 1000 de boabe. Conţinutul substanţelor minerale. 
Sticlozitatea. Maturizarea produselor cerealiere. Indice de cădere. Caracterizarea 
indicilor de calitate ai produselor cerealiere în concordanţă cu normele 
internaţionale. 

4 2 

T3. Sortimentul şi indicii de calitate ai făinii. Prospeţimea. Scrâşnetul la 
masticaţie. Umiditatea. Infestare cu dăunători de hambar. Aciditatea făinii. 
Culoarea făinii. Capacitatea făinii de a forma gaze. Râncezirea făinii.   

2  

T4. Caracteristica crupelor. Orezul. Crupele de hrişcă. Crupele de ovăz. Crupele 
de grâu. Crupele de orz. Crupele de porumb. 

6 2 

T5. Prelucrarea cerealelor. Secţia de curăţire a cerealelor. Lotizarea cerealelor. 
Compoziţia fizică a masei de cereale. Curăţirea cerealelor. Separarea 
impurităţilor după mărime. Decojirea cerealelor. Condiţionarea cerealelor. 
Mărunţirea produselor cerealiere. Sortarea produselor de măcinare la site plane. 

6 2 
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Asigurarea calităţii în unităţile de morărit 

Total prelegeri: 24 6 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Indicatori de caracterizare a cerealelor. Umiditatea. Aciditatea. Masa 
hectolitrică. Masa a 1000 de boabe. Conţinutul substanţelor minerale. 
Sticlozitatea.  

6 6 

Total lucrări de laborator/seminare: 6 6 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Bălan Iu., Lupaşco A., Tarlev V. Tehnologia făinii şi crupelor. Tehnica-info, 2003. - 312 
2. Banu C. (coodrdonator). Manualul inginerului de industrie alimentară. Vol. 1şi 2. 
3. Ciumac J. Merceologia produselor alimentare.  
4. Leonte, M. Tehnologii şi utilaje în industria morăritului: Măcinişul cerealelor .- Piatra-Neamţ, 
2002 .- 751 p. (24 ex.) 
5. Leonte, M. Tehnologii şi utilaje în industria morăritului: Pregătirea cerealelor pentru 
măciniş.- Piatra-Neamţ, 2001 .- 571 p. (23 ex.) 
6. Moraru, C. Tehnologia şi utilajul industriei morăritului şi crupelor .- 
Galaţi, 1988 . 
Fas. 1 A: Pregătirea cerealelor pentru măciniş .- 1988 .- 124 p. (3 ex.) 
Fas. 2: Măcinarea cerealelor .- 1988.- 122 p. (3 ex.) 

Suplimentare 1. Авдусь, П. Определение качества зерна, муки и крупы .- М., 1976 .- 
336 р. (1 экз.) 
2. Кретович, В. Биохимия зерна и хлеба.- М., 1991 .- 278 р. (3 экз.) 
3. Кулак, Н. Технология производства муки.- М., 1991 .- 224 р. (3 экз.) 

 

3. 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 procedeelor tehnologice ale cerealelor procesate 
privind alegerea regimurilor tehnologice raţionale la obţinerea produselor finale. 

 


