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TEHNOLOGIA GENERALĂ A PRODUSELOR ALIMENTARE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie și Management în Industria Alimentară 

Catedra/departamentul Tehnologie și Organizare Alimentației Publice 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 521.8 Inginerie şi Management în Industria Alimentară 
541.1 Tehnologia și Managementul Alimentației Publice 
541.2 Tehnologia Produselor Alimentare 
541.3 Tehnologia Vinului şi a Produselor Obţinute prin Fermentare 
552.2 Biotehnologii Industriale 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

redusă) 

4; 
5 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
6 

 

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 

învăţământ cu 
frecvenţă  - 180 

60 15/15 - 60 30 

învăţământ cu 
frecvenţă redusă- 

180 

18 8/6 - 100 48 

 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Inițierea în specialitate, chimie anorganică, chimie organică, biochimie, 
microbiologie 

Conform competenţelor studiul multilateral al tehnologiei de producere a celor mai 
reprezentative produse 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. 

 

http://www.utm.md/
http://utm.md/studii/planuri/zi/FTMIA/plan2011-imia-zi.pdf
http://utm.md/studii/planuri/zi/FTMIA/plan2011-tpa-zi.pdf
http://utm.md/studii/planuri/zi/FTMIA/plan2011-tv-zi.pdf
http://utm.md/studii/planuri/zi/FTMIA/plan2011-bi-zi.pdf
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5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP5. Planificarea, coordonarea și monitorizarea sistemelor de fabricare din domeniul 
alimentației publice. 

  Utilizarea cunoştinţelor de bază privind modificările biochimice, fizico-chimice şi 
microbiologice a produselor alimentației publice pentru explicarea şi interpretarea 
procedeelor, tehnicilor și metodelor necesare pentru planificarea, coordonarea şi 
monitorizarea sistemelor de fabricare din domeniul alimentației publice. 

  Aplicarea de principii şi metode de bază pentru planificarea, coordonarea şi 
monitorizarea sistemelor de producere din domeniul alimentației publice. 

  Conducerea proceselor din domeniul alimentației publice de la materii prime pană 
la produs finit precum şi exploatarea instalaţiilor şi utilajului din alimentația publică 
în concordanţă cu instrucțiunile tehnologice şi tehnologiile moderne din domeniul 
produselor alimentației publice. 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP6. Cunoaşterea şi aplicarea măsurilor de creştere a calităţii produselor de alimentație 
publică și a sistemelor tehnice implicate în realizarea acestora. 

 Descrierea conceptelor, noţiunilor de bază privind calitatea şi controlul produselor 
alimentației publice definite de standardele naţionale şi internaţionale. 

 Identificarea metodelor de apreciere a calităţii produselor alimentației publice în 
proiectare, producere şi desfacere, precum şi a procedeelor de bune practici de 
igienă bazate pe principiile siguranţei alimentare. 

  Aplicarea de principii şi metode de bază pentru realizarea controlului calităţii 
materiei prime, semifabricatelor şi produselor finite: evaluarea caracteristicilor, 
performanţelor în domeniul managementului calităţii şi siguranţei alimentare. 

  Stabilirea metodelor de analiză, încercări specifice produselor alimentației publice, 
caracterizarea produselor alimentației publice în conformitate cu prevederile legale 
actuale. 

Competenţe 
transversale 

CT 1. Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer și executarea responsabilă a sarcinilor 
profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă și asistenţă calificată. Promovarea 
raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi 
autoevaluării în luarea deciziilor. 
CT 2. Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite 
paliere ierarhice. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive 
şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi multiculturalităţii şi îmbunătăţirea continuă a 
propriei activităţi. 

. 
 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea multilaterala a tehnologiei de producere a celor mai reprezentative produse 
alimentare. 

Obiectivele specifice  Însușiirea de noțiuni privind materiile prime și auxiliare utilizate în principalele 
ramuri ale industriei alimentare 

 Instruirea tehnologiilor de fabricare a principalelor produse alimentare și a 
principiilor de funcționare a unor instalații tehnologice specifice 

 Însușirea proceselor chimice, fizico-chimice, biochimice, microbiologice și a 
fenomenelor de interfață (procese coloidale) 

 Cunoașterea sortimentului, calitatea, defectele, ambalarea, păstrarea, trasportul și 
termenul de valabilitate la principalele gruppe de produse alimentare 



                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

 Efectuarea de aplicații numerice pentru însișirea unor calcule tehnologice 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Noțiuni fundamentale. Particularitatea compoziției chimice a alimentelor 4 2 

T2. Particularitățile păstrării produselor alimentare 4 

T3.  Conservarea produselor alimentare 4 

T4. Bazele tehnologiei produselor de morărit și panificație 4 2 

T5. Bazele tehnologiei prelucrării legumelor și fructelor 4 2 

T6. Bazele tehnologiei cărnii și produselor din carne 6 2 

T7. Bazele tehnologiei peștelui și produselor din pește 6 2 

T8. Bazele tehnologiei laptelui și produselor din lactate 4 2 

T9. Ouă și produse din ouă 4 2 

T10. Bazele tehnologiei grăsimilor alimentare 4 2 

T11. Bazele tehnologiei produselor zaharoase 4 

T12. Produse alimentare stimulente. Produse gustative 4 2 

T13. Bazele tehnologiei alcoolice și nealcoolice 4 

T14. Bazele tehnologiei concentratelor alimentare 4 

Total prelegeri: 60 18 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Analiza calității produselor de morărit și panificație 3 2 

LL2. Analiza calității legumelor și fructelor 2 

LL3. Analiza calității produselor din carne 2 4 

LL4. Analiza calității peștelui și produselor din pește 2 

LL5. Analiza calității  laptelui și produselor din lactate 2 2 

LL6. Analiza calității  ouălor și produselor din ouă 2 

LL7. Analiza calității produselor gustative (condimente) 2 

Total lucrări de laborator: 15 8 

Tematica seminarelor 

LP1. Particularitatea compoziției chimice a alimentelor 3 2 

LP2. Particularitățile păstrării produselor alimentare 2 

LP3. Principii și metode de conservare 2 

LP4. Particularitățile tehnologiei grăsimilor animale și vegetale 2 2 

LP5. Tehnologia produselor zaharoase 2 

LP6. Clasificarea și caracteristica băuturilor alcoolice 2 2 

LP8. Tehnologia concentratelor alimentare 2 

Total seminare: 15 6 
 

8. Referinţe bibliografice 
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Principale 1. 1. Banu C. Şi col. – Manualul inginerului de industrie alimentară. Vol. II, Ed. Tehnică, 
Bucureşti, 1999. 

2. Banu C. Şi col. – Tratt de ştiinţă şi tehnologia malţului şi a berii. Vol. II, Ed. Agir, 
Bucureşti, 2000. 

3. Carpov S. – Tehnologia generală a industriei alimentare. Ed. Tehnica, Chişinău, 1997. 
4. Ciumac J., Grozav E., Merceologia produselor alimentare. Indicaţii metodice pentru 

lucrăro de laborator. Chişinău, IPCh, 1993, 50 pag. 
5. Ciumac J. Merceologia produselor alimentare. Chişinău, “Tehnica”, 1995, 168 p. 
6. Ciumac J. Science et technologies des aliments. Chişinău, “TEHNICA-INFO”, 2006, 548p. 
7. Diaconescu, Ion – Merceologie alomentara,Ed.Eficient, București, 1998 
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Suplimentare 1.  Гамидуллаев С.Н Иванова Е.В Николаева С.Л., Симонова В.Н. Товароведение и 
экспертиза продовольственных товаров.Учебное пособие . СПб :Альфа  2000. 432 с. 
2. А. А. Колесник, Л. Г. Елизарова «Введение в товароведение пищевых продуктов  » 
М. : Экономика,1998. 
3. Николаева М.А. Товароведение потребительских товоров. Теоретические основы. 
М.: Норма, 2002 
4. Технология пищевых производств/ Под ред. Л. П. Ковальской. – М.: Колос, 1999. – 
752с. 
5. Фараджева Е.Д., Федоров В.А. Общая технология бродильных пройзводств. – СПб: 
Профессия, 2002. 
Хлебников В.И. Технология продовольственных товаров: Учебник . М.: Изд. Дом 
“Дашков и К°”, 2002. 427с. 

 

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 şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor tehnologice de 
tratare produselor alimentare. 
 


