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 AMELIORATORI ÎN PANIFICAŢIE 
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 

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

redusă) 

7; 
7 

E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs de creare 
a abilităţilor şi 
competenţilor 

generale 

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 24 - 60 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului 
de învăţământ 

Bazele proceselor tehnologice în panificaţie, Tehnologia panificaţiei, Tehnologia făinii şi 
crupelor. Chimia alimentară. Microbiologia produselor alimentare. Biochimia generală. 

Conform 
competenţelor 

Obţinerea deprinderilor practice de utilizare amelioratorilor cu diferită destinaţie pentru 
îmbunătăţirea calităţii făinii, semifabricatelor şi produselor de panificaţie.  

 
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 panificaţie cu 
utilizarea amelioratorilor cu diferită acţiune. 

 Utilizarea eficientă cunoştinţelor teoretice în caracteristica făinii şi proceselor tehnologice la 
fabricarea produselor de panificaţie.  

 Cunoaşterea şi utilizarea amelioratorilor cu diferită acţiune în procesul de fabricaţie a 
produselor de panificaţie cu diferită destinaţie.  

 Cunoaşterea efectelor pozitive şi negative la utilizarea amelioratorilor asupra 
proprietăţilor reologice a semifabricatelor şi calităţii produselor de panificaţie.  

 Cunoaşterea dozei  adaosului de ameliorator asupra calităţii semifabricatelor şi 
produsului finit.  
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 Utilizarea procedeelor moderne la fabricarea produselor de panificaţie. 
 Cunoaşterea toxicităţii amelioratorilor de panificaţie asupra sănătăţii umane.  

Competenţe 
profesionale 

CP6. Evaluarea şi asigurarea calităţii produselor de panificaţie la adăugarea amelioratorilor 
de panificaţie. 

 Aplicarea metodelor moderne de evaluare calităţii făinii de grâu  şi de secară. 
 Elaborarea şi  dirijarea procesul tehnologic de fabricare produselor de panificaţie cu 
adaos de ameliorator de panificaţie.  
 Utilizarea cunoştinţelor privind condiţii de utilizare a amelioratorilor în funcţie de 
calitatea făinii, componentelor din reţetă şi tipului produsului finit.  
 Descrierea proceselor  ce se petrec la îmbunătăţirea calităţii semifabricatelor şi 
produselor finite.  
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru alegerea tipului de ameliorator şi procedeului de 
prepararea aluatului.  
Utilizarea cunoştinţelor la alegerea procedeelor moderne tehnologice în domeniul 
panificaţiei privind alegerea regimurilor tehnologice raţionale la obţinerea produselor finite 
calitative.  

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 de utilizare a diferitor tipuri de amelioratori de panificaţie, 
acţiunea acestora asupra calităţii făinii, semifabricatelor şi produselor finite de 
panificaţie.  

Obiectivele specifice Să înţeleagă şi să descrie principiile moderne de utilizare a amelioratorilor cu diferită 
destinaţie la obţinerea produselor de panificaţie de calitate. 
Să selecteze amelioratorii de panificaţie în funcţie de calitatea făinii şi tipul produsului 
finit.  
Să aplice corect doza  amelioratorului de panificaţie pentru a obţine produs finit de 
calitate.  

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Amelioratorii folosiţi în industria alimentară conform Comisiei 
Codex Alimentarius, FAO/OMS 1992. Clasificarea amelioratorilor. 

2 0,5 

T2. Amelioratori folosiţi în industria de panificaţie. Enzime exogene. Principalele 
procese biochimice în aluat. 

4 0,5 

T3. Adaosul de enzime exogene în panificaţie. Adaosul de α –amilază. Efectul α 
– amilazei în panificaţie. Preparate de α –amilaza. Produsele de malţ. Amilazele 
fungice, bacteriene. Condiţiile de folosire a α –amilazei. 

4 2 

T4. Adaosul de amiloglucozidază exogenă. Adaosul de proteaze. Sursele de 
proteaze. Efectul proteazelor în panificaţie. Preparatele proteolitice. 

2 2 

T5. Adaosul de pentozanaze, lipaze şi de lactază. Sursele. Efectul adaosurilor de 
xilanază, lipază şi de lactază în panificaţie. Preparatele. Condiţiile de folosire a 

2 2 
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acestor adaosuri. 

T6. Adaosul de lipoxigenază. Lipoxigenaza grâului. Efectul lipoxigenazei grâului 
în panificaţie. Sursele de lipoxigenază. Preparatele de lipoxigenază. Condiţii de 
folosire. Acţiunea lipoxigenazei în aluat. Îmbunătăţirea însuşirilor reologice ale 
aluatului. Deschiderea culorii aluatului şi a pâinii. 

2 2 

T7. Emulgatori. Clasificarea emulgatorilor. Criterii pentru alegerea emulgatorilor. 
Starea fizică a emulgatorului. Acţiunea emulgatorilor în panificaţie. Influenţa 
emulgatorilor asupra proprietăţilor reologice ale aluatului şi asupra calităţii 
pâinii. Mecanismul de acţiune a emulgatorilor în panificaţie. Formarea 
complecşilor emulgatori-proteine, emulgatori-amidon. Studii de toxicitate. 

4 2 

T8. Agenţi de oxidare. Acţiunea agenţilor de oxidare în aluat. Agenţi de oxidare 
folosiţi în panificaţie: acidul ascorbic, bromatul de potasiu, iodatul de potasiu, 
peroxidul de calciu. 

4 2 

T9. Agenţi de reducere. Acţiunea agenţilor de reducere în aluat. Agenţi de 
reducere folosiţi în panificaţie: L-cisteina, bisulfitul de sodiu, glutationul redus şi 
usturoiul fără miros. 

2  

T10. Agenţi de creştere a acidităţii. Substanţele de reglare a acidităţii pentru 
produsele de panificaţie. Doze maxime admisibile. Acţiunea acizilor în aluat. 
Posibilităţi de mărire a acidităţii în aluat. Substanţe de reglare a acidităţii: acidul 
lactic, citric, acetic. Influenţa acestora asupra procesului de structurare, 
proprietăţilor reologice şi calităţii pâinii.  

4 1 

T11. Glutenul Vital. Producţia de gluten vital. Tehnologia de obţinere a 
glutenului vital. Controlul calităţii glutenului vital. Efectul adaosului de gluten 
vital în panificaţie. Condiţii de utilizare a glutenului vital în panificaţie. 

2 1 

T12. Amidon modificat. Utilizarea materiei vegetale la fortificarea produselor de 
panificație. Măsuri tehnologice privind utilizarea făinurilor defecte 

4 1 

Total prelegeri: 36 16 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Calculul rețetelor. Studierea metodelor de determinare a lotului de măcinat 2 1 

LP2. Calculul reţetelor după diferite procedee de prepararea aluatului cu adaos 
de preparate enzimatice. 

2 1 

LP3. Calculul reţetelor cu adaos de emulgatori 2 1 

LP4. Calculul reţetelor cu adaos de agenţi de oxidare 2 1 

LP5. Calculul reţetelor cu adaos de agenţi de reducere 2 1 

LP6. Calculul reţetelor cu adaos de agenţi de creştere acidităţii. Utilizarea 
făinurilor degradate. 

2 1 

LL1. Influenţa amelioratorilor cu acțiunea complexă asupra caracteristicilor 
aluatului şi calităţii pâinii. 

6 5 

LL2. Influenţa substanţelor oxidative și agenților de reglarea acidității  asupra 
caracteristicilor aluatului şi calităţii pâinii. 

6 5 

Total lucrări de laborator/seminare: 24 16 
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Suplimentare 1. Banu C. (coodrdonator). Manualul inginerului de industrie alimentară. Vol. 1şi 2. 
2. Авдусь, П. Определение качества зерна, муки и крупы .- М., 1976 .- 336 р. 
3. Немцова, З. Основы хлебопечения: Учебник .- М., 1986 .- 287 р. 
4. Пучкова, Л. Лабораторный практикум по технологии хлебопекарного производства: 
Учеб. пособие.- М.. 1982 .- 232 р. 

 
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. 

 


