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PROCESAREA MINIMĂ ATERMICĂ ŞI TERMICĂ A PRODUSELOR ALIMENTARE  

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologia Alimentelor 

Catedra/departamentul Tehnologia produselor alimentare 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 541.2. Tehnologia  produselor alimentare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

II (învățământ cu frecvență); 
III (învățământ cu frecvență 

redusă) 

4; 
5 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

150 45 15/15 - 75 - 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Biochimia generală, Fenomene de transfer, Microbiologia generală 

Conform competențelor Aplicarea unor principii și metode de bază pentru planificarea, organizare 
și gestionare sistemelor de producție din industria alimentară 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector și 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenților, precum și convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenții vor perfecta rapoarte conform condițiilor impuse de indicațiile 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. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CP2. Proiectarea, organizarea și gestionarea sistemelor de producție din industria 
alimentară. 
 Definirea și descrierea sistemelor de producție din industria alimentară 
 Interpretarea metodelor de organizare și gestionare a sistemelor de producție din 

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

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

gestionare a sistemelor de producție din industria alimentară 
 Elaborarea proiectelor sistemelor de producție din industria alimentară 
CP3. Aplicarea, îmbunătăţirea şi realizarea proceselor tehnologice de fabricare a produselor 
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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 

Competențe 
transversale 

CT1. 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.  

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Însușirea principiilor și metodelor de conservare al produselor alimentare 

Obiectivele specifice Să înțeleagă cauzele și mecanismele alterării produselor alimentare. 
Să selecteze metode adecvate pentru conservarea produselor alimentare. 
Să formeze un algoritm optim de aplicare a metodelor de conservare. 
Să aplice corect metodele de conservare în rezolvarea problemelor tehnologice de 
obținere produselor alimentare de calitate superioară. 

 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Conceptul procesării minime atermice 1 0,5 

T2. Dezvoltarea tehnologiilor alimentare 2 0,5 

T3. Presiunile înalte în tehnologia alimentară 4 1 

T4. Procesarea cu fluide supercritice 8 2 

T5. Procesarea cu radiații ionizante 4 1 

T6. Câmp electric intens pulsatoriu 4 2 

T7. Procesarea cu impulsuri ultrascurte de lumină 6 2 

T8. Procesarea ultrasonică 6 2 

T9. Procesarea cu microunde 6 2 

T10. Procesarea prin încălzire ohmică 4 1 

Total prelegeri: 45 14 
 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica seminarelor 

S1. Instalaţii de procesare prin pascalizare 2 0,5 

S2,3. Instalaţii de procesare cu fluide supercritice 4 1 

S4. Instalaţii de procesare prin iradiere 2 0,5 

S5. Instalaţii de procesare a alimentelor în câmp electric intens pulsatoriu 2 0,5 

S6. Instalaţii de procesare cu impulsuri ultrascurte de lumină 1 0,5 

S7. Instalaţii de procesare cu microunde 2 0,5 
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S8. Instalaţii de procesare prin încălzire ohmică 2 0,5 

Total seminare: 15 4 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Procesarea prin impulsuri ultrascurte de lumina. 4 2 

LL2. Extracția cu fluide supercritice. 4 4 

LL3. Procesarea la presiuni înalte. 4 - 

LL4. Procesarea cu microunde. 3 - 

Total lucrări de laborator: 15 6 
 

8. Referințe bibliografice 

Principale 1. Banu C., Tatarov P., Musteață G. ș.a. Principiile conservării produselor alimentare. București, 
Editura AGIR, 2004. 
2. Banu C. și al. Progrese tehnice tehnologice și științifice în industria alimentară. Editura 
Tehnică, București, vol. 1, 2, 1993. 
3. Amarfi, Rodica, Alexandru, Rodica et al. Procesarea minimă atermică şi termică în industria 
alimentară, EdAlma, Galaţi, 1996 
4. Banu, C (coord.) et al., Manualul inginerului din industria alimentară, vol. I, Ed. Tehnică, 
Bucureşti, 1999 

Suplimentare 1. Gitin L, , Procesarea cu fluide supercritice. Aspecte fundamentale si aplicatii, Ed. Academica, 
Galati, 2009 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri și lucrări de laborator; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări și lucrări de laborator. 

 


