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CONTROLUL ANALITIC A ALIMENTELOR ȘI A PREPARATELOR BIOLOGICE 

1. Date despre unitatea de curs:  Controlul   analitic a alimentelor și a preparatelor biologice 

Facultatea TMIA 
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 

IV (învăţământ cu 
frecvenţă); 

 

 
7; 

 

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 

180 36 36/18 - 40 50 

 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs 

Conform planului de învăţământ Biotehnologii alimentare, Microbiologia generală, Enzimologia 
aplicativă,  Proiectarea întreprinderilor de ramură 

Conform competenţelor -     organizarea controlului tehno-chimic și microbiologic  la 
întreprinderile biotehnologice; 
- metode de apreciere a indicilor de calitate a materiei prime, 
semifabricatelor, produselor  finite; 
-     actele normative  în vigoare, documentația  de ramură a R. 
Moldova, legile referitoare la standardizare, metodologie și 
certificare; 

 
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. Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale 
domeniului și ale ariei de specializare,utilizarea lor adecvată în comunicarea 
profesională. 

-  Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor variate 
tipuri de concepte, situații,procese,proiecte asociate domeniului. 

http://www.utm.md/
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-  Evaluarea și asigurarea calității produselor biotehnologice în relație cu 
procesele tehnologice asociate. 

- Descrierea procedeelor,tehnicilor și metodelor de bază necesare pentru 
asigurarea calității produselor biotehnologice în relație cu procesele 
tehnologice asociate. 

- Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea 
procedeelor,tehnicilor și metodelor de bază necesare în procesele de evaluare 
și asigurare a calității  produselor biotehnologice în relație cu procesele 
tehnologice asociate. 

 

Abilități 
profesionale 

CP6. CP 6. Evaluarea și asigurarea calității produselor biotehnologice în relație cu 
procesele tehnologice asociate Evaluarea și asigurarea calității produselor 
vinicole  în relație cu procesele tehnologice asociate. 

 Descrierea procedeelor,tehnicilor și metodelor de bază necesare pentru asigurarea 
calității produselor biotehnologice în relație cu procesele tehnologice asociate  

 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea 
procedeelor,tehnicilor și metodelor de bază necesare în procesele de evaluare și 
asigurare a calității  produselor biotehnologice în relație cu procesele tehnologice. 

 Aplicarea de principii și metode de bază pentru evaluarea și asigurarea calității 
produselor biotehnologice în relație cu procesele tehnologice asociate. 

 Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de evaluare pentru adoptarea 
procedeelor,tehnicilor și metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare și 
asigurare a calității produselor enologice în relație cu procesele tehnologice 
asociate. 

Competenţe 
transversale 

CT1.Aplicarea valorilor și eticii profesiei de inginer și executarea responsabilă a 
sarcinilor profesionale, în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată. 
Promovarea raționamentului logic, convergent și divergent, a aplicabilității practice, a 
evaluării și autoevaluării în luarea deciziilor.  

CT2. Realizarea activităților și exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite 
paliere ierarhice. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării, atitudinii 
pozitive și respectului față de ceilalți, diversității și multiculturalității și îmbunătățirea 
continuă a propriei activități. 

CT3. Autoevaluarea obiectivă a 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 a comunicării. 

6. Obiectivele unităţii de curs Controlul   analitic a alimentelor și a preparatelor biologice 

Obiectivul general Organizarea controlului tehno-chimic și microbiologic  la întreprinderile 
biotehnologice; 

Obiectivele specifice Să  efectueze determinări și calcule a indicilor calitativi de  bază; 
Să  analizeze  rezultatele obținute; 
Să  posede tehnica analizei organoleptice și controlul tehno-chimic; 
Să  aplice în practică cunoștințele și drepturile acumulate în timpul lucrărilor de 
laborator; 
Să  posede capacități de lucru cu ghidurile tehnice, instrucțiunile tehnologice 
standarde și alte  documente normative 
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7. Conţinutul unităţii de curs  Controlul   analitic a alimentelor și a preparatelor biologice 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu frecvenţă 

învăţământ cu 
frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

Tema 1.Organizarea controlului  calității a produselor biotehnologice 

la întreprindere                                                                                                             

 

  Prelegerea 1. Introducere. Conținutul și obiectivele disciplinei Noțiuni 

de calitate a produsului. . Efectuarea controlului calității produselor 

alimentare și terminologia de ramură.   

2  

 Prelegerea 2.  Statutul laboratorului  la  întreprindere.  Funcțiile, 

drepturile și responsabilitățile laboratorului la întreprinderi. Funcțiile și 

drepturile colaboratorilor laboratorului. 

2 

TEMA 2 Principalele tipuri de fermentări aplicate în domeniul 

alimentar.   

 

Prelegerea 3. Definirea fermentărilor din domeniul alimentar (alcoolică, 

lactică, propionică, malo-lactică, anaerobă metanică, butirică, celulozică, 

oxidative. 

 Principalii factori de influență a fermentărilor. 

2  

 

 

 

 Tema 3. Tehnologia şi controlul calităţii la producerea malţului.   

Prelegerea 4.  Indicii de calitate a materiei prime pentru fabricarea 

malțului. 

Controlul  fluxului  tehnologic de obținere a malțului. 
2 

 
Prelegerea 5.   Indicii de calitate a malțului.  Evaluarea senzorială. 

Evaluarea fizico-chimică. Compoziția chimică. Tipuri de malț. Înlocuitori 

de malț. 
2 

TEMA 4 Tehnologia şi controlul calităţii la producerea berii.  

Prelegerea 6.  Documente normative la producerea berii.    SM -143:2001 

 Controlul  fluxului  tehnologic de obținere a berii. Controlul produsului 

finit – berii îmbuteliate 
2 

 
 Prelegerea 7. Sortimente de bere. Indici de calitate a produselor auxiliare 

pentru producerea berii.  SM – 143:2001 . Caracteristici organoleptice și 

fizico-chimice a berii. 
2 

TEMA 5 Tehnologia şi controlul calităţii la producerea levurilor. 

 
  

Prelegerea 8. Indici de calitate a materiei prime  destinate la  producerea 

levurilor de panificație. Tipuri de drojdii utilizate.    Controlul fizico – 

chimic și microbiologic al levurilor. 
2 

 
Prelegerea 9. Controlul   fluxului  tehnologic de producere a drojdiilor de 

panificație.  Indici de calitate.  Controlul calității produsului finit – 

drojdie.  Importanta  drojdiei de panificație 

2 

Tema  6 Controlul procesului de producere şi utilizare a preparatelor 

enzimatice 
 

Prelegerea 10 Caracteristica materii prime la producerea enzimelor. 

Materii auxiliare –substanțe nutritive și factori de creștere. Preparate 

enzimatice cu aplicații în industria alimentară. Surse de enzime. Factorii 
2  
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care influențează activitatea enzimatica. 

Tema 7 Tehnologia şi controlul calităţii la producerea vinului.   

 Prelegerea 11. Clasificarea vinurilor.  Indici de calitate a materiei prime. 

SM -117. Tehnologia generală de producere a vinurilor. 2  

Prelegerea 12 

Control  fluxului tehnologic de producere a vinurilor albe și roșii. 
2  

 Prelegerea 13 

 Controlul vinului - produs finit.  SM -118 

 Indici de  calitate fizico-chimici și organoleptici a vinului. 
2  

Tema 8. Controlul calității producerii oțetului    și acidului citric  

Prelegerea 14 . Materii prime folosite în industria oțetului. Nutrimente 

utilizate la fabricarea oțetului. Controlul  parametrilor tehnologici la 

producerea oțetului din vin și mere. Indicii de calitate a oțetului. 

Indicii de calitate  a materiei prime și produsului finit – acid citric. 

Controlul  fluxului   tehnologic la producerea acidului citric 

2  

Tema 9 Controlul calităţii producerii alcoolului rafinat  

Prelegerea 15 

Indici de calitate a materiei prime și auxiliare destinate producerii 

alcoolului etilic rafinat. SM GOST  R 51652:2008.  Metodele de analize 

pentru controlul producției. 

2  

Prelegerea 16 

Controlul   fluxului  tehnologic de producere a alcoolului etilic rafinat. 

Indici de calitate a alcoolului etilic brut și rafinat din cereale și melasă. 

Controlul calității produsului finit – alcool etilic 

2  

Tema 10 Dezinfectarea utilajului şi încăperilor de producţie.  

Prelegerea 17 

Metodele fizice și chimice de dezinfectare a utilajului și încăperilor  

tehnologice. Dezinfectanți utilizați în industria alimentară.  
2  

Tema 12. Sistemul național de certificare și acreditare                                 

Prelegerea 18 

Certificarea producției alimentare. Obiectivele certificării. Noțiuni de 

Certificare. Legea cu privire la certificare. Certificatul de conformitate. 

Acreditarea laboratorului. Documentația pentru acreditarea laboratorului 

de încercări. Terminologii în domeniul evaluării conformității. 

2  

Total  36  

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

 S1. Conținutul și obiectivele disciplinei Noțiuni de calitate a produsului. 

Efectuarea controlului calității produselor alimentare și terminologia de ramură. 

 Rolul tehnologiilor fermentative în domeniul industriei alimentare. 

2  
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S2 Definirea importanţei fermentaţiei în domeniul industriei alimentare. Natura 

enzimatică a fermentaţiilor. Principalii factori ce condiţionează fermentările. 

2  

S3. Controlul pe flux tehnologic de obținere a malțului. Indicii de calitate a 

malțului. Evaluarea fizico/chimică a malțului. 

2  

S4. Controlul pe flux tehnologic de obținere a berii. 

       Controlul produsului finit de bere. 

2  

S5. Indici de calitate a materiei prime  destinate la  producerea levurilor de 

panificație.. Controlul   fluxului  tehnologic de producere a drojdiilor de 

panificație.  Indici de calitate.  Controlul calității produsului finit – 

drojdie.  Importanta  drojdiei de panificație. 

2  

S6. Condiţii şi cerinţe de producere a enzimelor. Factori ce influenţează 

producerea enzimelor. Preparate enzimatice cu aplicaţii în industria alimentară 

2  

S7. Indici de calitate a strugurilor. Indici de calitate a vinurilor. Controlul pe flux 

tehnologic de obținere a vinurilor. 

2  

S8. Calitatea materiei prime. Indici de calitate a alcoolului etilic. Controlul 

calității produsului finit. 

2  

S9. Metodele fizice și chimice de dezinfectare a utilajului și încăperilor. 

Dezinfectanți utilizați în industria alimentară. 

Certificarea producției alimentare. Acreditarea laboratorului. 

2  

Total 18  

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 
L1 Controlul  umidității produselor ( orzului și a malțului.)  4  

L.2. Determinarea gradului de înmugurire a malţului. Determinarea extractivității 

malțului uscat din orz pentru bere. 

4  

L3. Controlul analitic al berii, ( determinarea acidității totale a berii, determinarea 

culorii, determinarea organoleptică). 

4  

L4. Determinarea  calității spumei la  bere  – metoda Harton 4  

L5. Utilizarea enzimelor la macerarea şi limpezirea mustului. 4  

L6. Analiza levurilor uscate şi presate. 4  

L7. Analiza acizilor alimentari,( analiza calității acidului citric ). 4  

L.8. Determinarea calității alcoolului etilic și corespunderea standardului de stat. 4  

L.9. Controlul  calității oțetului 4  

   

Total 36  
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промышленность, 1964. 

23. Агабальянц Г. Г. Химико-технологический контроль виноделия. Москва: 

Пищевая промышленность, 1989, 612 cтр. 

24. Методы техно-химического контроля в виноделии. Под редакцией 

Гержиковой В.Г. – Симферополь.» Таврида» 2002. 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

- 60 % - 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 de modelare 

constructivă. 

 


