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TEHNOLOGIA PRODUSELOR DIN LAPTE I 
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 

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

redusă) 

6; 
7 

E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs de creare 
a abilităţilor şi 
competenţelor 

generale 

6 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar Laborator 
Lucrare de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

180 45 15 30 30 30 30 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Chimia alimentară, Microbiologia produselor alimentare, Bazele teoretice 
ale conservării, Biochimia laptelui 

Conform competenţelor Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria 
științelor exacte, tehnologice pentru rezolvarea unor sarcini specifice 
proiectării, fabricării 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 – ultima lucrare de laborator.  
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP 2. Proiectarea, organizarea şi gestionarea sistemelor de producţie din industria 
alimentară. 
 Definirea şi descrierea sistemelor de producţie din industria alimentară. 
 Interpretarea metodelor de organizare şi gestionare a sistemelor de producţie din 

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

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

gestionare a sistemelor de producţie din industria alimentară. 
 Elaborarea proiectelor sistemelor de producţie din industria alimentară. 
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Competenţe 
profesionale 

CP 3. Aplicarea, îmbunătăţirea şi realizarea proceselor tehnologice de fabricare a produselor 
alimentare. 
 Definirea şi descrierea proceselor tehnologice de fabricare a produselor alimentare. 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea unor variante ale fluxurilor 

tehnologice de fabricare a produselor alimentare. 
 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru executarea proceselor tehnologice de 

fabricare a produselor alimentare. 
 Conducerea proceselor din industria alimentară în conformitate cu prevederile legale 

actuale. 
 Elaborarea şi/sau îmbunătăţirea proceselor tehnologice de fabricare a produselor 

alimentare. 

Competenţe 
transversale 

CT 1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul 
propriei strategii de muncă calificată și eficientă.  

CT 3. 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 unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Cunoașterea problemelor privind compoziția chimică a laptelui, proprietățile laptelui, 
tratarea primară, transportarea curățirea, smântânirea, normalizarea ,omogenizarea 
și tratarea termică a laptelui. 

Obiectivele specifice Însuşirea cunoştinţelor privind compoziția chimică a laptelui, proprietățile laptelui, 
tratarea primară, transportarea laptelui. 
Înţelegerea şi descrierea tehnologiei laptelui de consum, produselor lactate 
fermentate, smântânii. 
Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalaţiilor şi 
echipamentelor din industrie produselor din lapte. 
Proiectarea de produse lactate noi, implementarea şi managementul de proiecte. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Actualitatea şi importanţa domeniului tehnologia laptelui.  2 1 

T2. Compoziția chimică a laptelui. 4 1 

T3. Proprietățile laptelui. 2 1 

T4. Microbiologia laptelui. 2 1 

T5. Compoziția chimică și proprietățile laptelui provenit de la alte specii de 
animale. 

2 1 

T6. Factorii care influențează compoziția chimică și caracteristicile laptelui. 2 1 

T7. Tratarea primară, organizarea zonei de colectare și transportul laptelui. 2 1 

T8. Recepţionarea laptelui. Falsificările laptelui și depistarea acestora. 4 1 

T9. Curățirea laptelui de impurități mecanice. Smântânirea laptelui. 4 1 

T10. Normalizarea laptelui, pregătirea unor substanțe complimentare pentru 
normalizare și introducerea în amestecul normalizat. 

2 1 

T11. Omogenizarea laptelui – materie primă. 2 1 
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T12. Tratamentul termic a laptelui. 4 1 

T13. Igiena în industria laptelui. 2 1 

T14. Tehnologia laptelui de consum. 4 1 

T15. Tehnologia produselor lactate acide dietetice.  4 1 

T16. Tehnologia fabricării smântânii de consum. 3 1 

Total prelegeri: 45 16 

Tematica seminarelor 

S1. Studierea compoziția chimică și proprietățile laptelui de vacă, laptelui de 
oaie, laptelui de capră, laptelui de bivoliță, laptelui de iapă. 

2 - 

S2. Studierea particularităţilor tratamentul primar al laptelui. 2 - 

S3. Elaborarea planului de calitate la recepționarea laptelui. Studierea cazurilor 
de falsificare a laptelui și depistarea acestora. 

2 1 

S4. Studierea operaţiilor tehnologice de curățire, smântânire și normalizare a 
laptelui. Efectuarea calculelor tehnologice la separarea şi normalizarea 
laptelui. 

2 - 

S5. Studierea operaţiilor tehnologice de omogenizare şi pasteurizare a laptelui 
şi a influenţei acestor procese tehnologice asupra calităţii laptelui. 

2 - 

S6. Studierea procesului tehnologic de fabricare a laptelui de consum. 
Efectuarea calculelor tehnologice la fabricarea laptelui de consum. 

2 1 

S7. Studierea procesului tehnologic de fabricare a produselor lactate 
fermentate. Efectuarea calculelor tehnologice la fabricarea produselor 
lactate fermentate. 

2 1 

S8. Studierea procesului tehnologic de fabricare a smântânii de consum. 
Efectuarea calculelor tehnologice la fabricarea smântânii de consum. 

1 1 

Total seminare: 15 4 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Norme de protecţia muncii, în secţiile şi în laboratorul de "Tehnologia 
produselor din lapte" 

2 2 

LL2. Controlul calității laptelui la recepționare 4 2 

LL3. Etapele igienizării întreprinderilor din industria laptelui 4 2 

LL4. Fabricarea şi aprecierea calităţii laptelui pasteurizat 4 2 

LL5. Fabricarea şi aprecierea calităţii produselor lactate fermentate 6 2 

LL6. Fabricarea şi aprecierea calităţii smântânii de consum 6 2 

LL7. Susţinerea lucrărilor de laborator 2 - 

Total lucrări de laborator: 30 12 
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безопасность. Новосибирск, СИБ. УНИВ. ИЗД-ВО, 2007. 
8. Меркулова, Н. и др. Производственный контроль в молочной промышленности, 

Практическое руководство. Санкт-Петербург, ПРОФЕССИЯ, 2009. 
 

9. Evaluare 

Curentă 
Lucrare de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30% 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri, seminare şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a realizării unor sarcini legate de fabricarea produselor lactate şi 
a soluționării corecte a problemelor legate de proceselor tehnologice de fabricare a produselor lactate. 

 


