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CHIMIA ALIMENTARĂ 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie și Management în Industria Alimentară 

Catedra/departamentul Enologie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 552.2 Biotehnologii Industriale 

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 opțională 
de diferențiere 
a specialității 

2 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminare 
Lucrări de 
laborator 

Studiul materialului 
teoretic 

Pregătire aplicaţii 

60 24 - 6 15 15 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Chimia anorganică și organică, Chimia analitică, Biochimia generală, 
Chimia fizică, Metode fizico-chimice de analiză. 

Conform competenţelor Identificarea compoziței chimice a alimentelor, caracteristicile și 
proprietățile nutritive și senzoriale ale produselor și compozițiilor 
alimentare. 
Studierea modificărilor chimice și fizico-chimice ale compușilor chimici în 
compozții alimentare, influența acestor modificări asupra calității și 
inofensivității alimentelor. 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
computer (notebook). Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile 
telefonice în timpul cursului. 

Seminare/Lucrări 
de laborator 

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. Rapoartele la lucrările de laborator trebuie să fie încărcate pe platforma 
moodle până la data stabilită.  

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor specifice utilizării compoziției 
alimentare la fabricarea lor. 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi procedeelor tehnologice de fabricare 
a produselor alimentare. 

 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru determinarea compoziției chimice a 
produselor alimentare. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare a modificărilor compușilor chimici în 
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procesul tehnologic de producere a produselor alimentare. 
 Elaborarea schemelor tehnologice de diversă complexitate, utilizând principii, procedee, 

tehnici şi metode de bază consacrate în domeniu. 
 
 

Competenţe 
profesionale 

CP6. Evaluarea şi asigurarea calităţii produselor alimentare în relaţie cu procesele 
tehnologice asociate. 

 Descrierea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază necesare pentru fabricarea 
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 şi asigurare a calităţii produselor 
alimentare în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru evaluarea şi asigurarea calităţii produselor 
alimentare în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru adoptarea 
procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi 
asigurare a calităţii produselor alimentare în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

 Elaborarea schemelor și instrucțiunilor tehnologice, selectând şi utilizând principii, 
concepte şi metode specifice proceselor de evaluare şi asigurare a calităţii produselor 
alimentare în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Realizarea unui referat cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi metodelor 
specifice, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată, precum şi susţinerea 
acestora cu demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi cantitativă a unor soluţii 
tehnice din domeniu. 

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 compoziției chimice a produselor alimentare și modificarea compușilor 
chimici în urma procesării alimentelor. 

Obiectivele specifice Să înţeleagă şi să descrie caracteristicele și proprietățile nutritive a produselor 
alimentare. 
Să selecteze procedee adecvate pentru fabricarea produselor alimentare. 
Să formeze un algoritm optim de păstrare a compozției chimice și proprietăților 
nutritive și senzoriale. 
Să aplice corect procedeele de fabricarea a produselor alimentare în scopul 
îmbunătățirii calității produsului finit. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

Cu 
frecvență 

la zi 

Cu 
frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Caracteristica generală a produselor alimentare. Compoziţia chimică a alimentelor. 
Valoarea nutritivă a alimentelor. Proprietăţile senzoriale ale alimentelor. 

2 

2 T2. Apa în produsele alimentare. Structura şi proprietăţile fizico-chimice ale apei. 
Activitatea apei. Influenţa activităţii apei asupra reacţiilor chimice şi biochimice în 
alimente. Interacţiuni hidrofobe. Activitatea apei alimentelor. 

2 
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T3. Proprietăţile fizico-chimice şi funcţionale ale proteinelor. Proprietăţile fizico-chimice 
ale aminoacizilor. Clasificarea proteinelor. Hidratarea interacţiunii hidrofobe, 
denaturarea proteinelor. Proprietăţile funcţionale ale proteinelor. Activitatea 
chimică a proteinelor. Reacţia lui Maillard. Reacţia lui Strecker. Valoarea nutritivă a 
proteinelor. 

4 2 

T4. Proprietăţile fizico-chimice şi funcţionale ale lipidelor. Structura şi proprietăţile fizico-
chimice a lipidelor. Acizii graşi, gliceride, lipide complexe. Proprietăţile funcţionale 
a lipidelor. Interacţiuni hidrofobe. Structura alimentelor de tip A/L şi L/A. 
Modificarea lipidelor prin hidroliză, degradarea oxidativă şi degradarea termică. 
Influenţa lipidelor asupra calităţii alimentelor. 

4 

2 
T5. Proprietăţile fizico-chimice şi funcţionale ale glucidelor. Glucide în produse 

alimentare. Proprietăţile fizico-chimice şi funcţionale ale mono - dizaharidelor şi 
polizaharidelor.  Modificarea chimică a glucidelor, degradarea termică, 
caramelizarea. Proprietăţile funcţionale ale amidonului şi ale substanţelor pectice. 
Fibrele alimentare. 

4 

T6. Proprietăţile fizico-chimice şi funcţionale ale acizilor organici. Caracteristica acizilor 
organici. Proprietăţile senzoriale. Influenţa acizilor organici asupra modificărilor 
chimici a compuşilor alimentelor. 

2 

2 
T7. Aditivii alimentari. Clasificarea. Utilizarea aditivilor alimentari. Codex Alimentarius, 

documente normative. Caracteristica proprietăţilor fizico-chimice şi funcţionale a 
aditivilor alimentari: coloranţi, conservanţi, antioxidanţi gelificanţi, emulgatori, 
aditivi de corectare a gustului alimentelor, antispumanţi, stabilizatori ai structurii 
alimentelor. Principiile de utilizare a aditivilor alimentari în tehnologiile de fabricare 
a produselor alimentare.  

4 

T8. Procesele de oxidare a alimentelor. Implicarea oxigenului în procesele de oxidare a 
compuşilor chimici. Oxidarea lipidelor. Degradarea oxidativă a substanţelor biologic 
active: acid ascorbic, polifenolilor, antocianelor. Reacţii în lanţ, formarea radicalilor 
liberi. 

2 

2 

T9. Bioantioxidanţi. Proprietăţile funcţionale ale bioantioxidanţilor. 2 

Total prelegeri: 24 10 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

Cu 
frecvență 

la zi 

Cu 
frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Determinarea acidității totale în oțetul alimentar. 3 2 

LL2. Identificarea coloranților naturali și sintetici în produsele alimentare. 3 

Total lucrări de laborator: 6 2 
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Suplimentare 1. Vrabie T., Musteaţă Gr., T. Vrabie. Biochimie, Chişinău, Tehnica - Info, 2006. – 234 p. 
2. Raicu P., ș.a. Biotehnologii moderne. Bucureşti: Ed. Tehnicp, 1990. -285 pag. 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 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; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii compușilor chimici a compoziției produselor 
alimentare sau utilizate la fabricarea lor, cât și modificările compușilor chimici în urma procesării alimentelor. 
 


