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Tehnologia Produselor Alimentare III. 
(Tehnologia Păstrării și Prelucrării Fructelor și Legumelor) 

 
1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologia Alimentelor 

Catedra/departamentul Tehnologia produselor alimentare 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0721.2 Tehnologia  produselor alimentare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

III (învățământ cu frecvență); 
IV (învățământ cu frecvență 

redusă) 

6 
 

7 
E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate la 
libera alegere 

O - unitate de 
curs la alegere 

5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore în auditoriu Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

Zi           150 45 15/15 - 75 - 

F/r          150 14 6/4 - 126 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Microbiologia produselor alimentare, Bazele teoretice ale conservării, 
tehnologia generală a produselor alimentare, Tehnologia produselor 
alimentare I. 

Conform competențelor Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria 
științelor exacte, tehnologice pentru rezolvarea unor sarcini specifice 
fabricării produselor 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 studenților, precum și convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii 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. 

 

 

 

 

 

http://www.utm.md/


 
FIŞA UNITĂŢII  DE CURS/MODULULUI  

 

MD-2045, CHIȘINĂU, STR. STUDENȚILOR, 9/9, TEL: 022 50-99-58 | FAX: 022 50-99-60, www.utm.md 
 

5. Competențe specifice acumulate 

 
Competențe  
profesionale 

CP2. Proiectarea, organizarea şi gestionarea sistemelor de producţie din industria alimentară. 
 Definirea şi descrierea sistemelor de producţie din industria alimentară 
 Interpretarea metodelor de organizare şi gestionare a sistemelor de producţie din 
industria alimentară 
 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru planificarea, organizare şi gestionare 
sistemelor de producţie din industria alimentară. 
 Studierea comparativă şi evaluarea critică a principalelor metode de organizare şi 
gestionare a sistemelor de producţie din industria alimentară 
 Elaborarea proiectelor sistemelor de producţie din industria alimentară 

CP 3.Aplicarea, îmbunătăţirea şi realizarea proceselor tehnologice de fabricare a produselor 
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. 

CPL 5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului industriei de panificație 
și produselor de cofetărie/zaharoaseinclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale 
 Descrierea conceptelor și metodelor de elaborare a proiectelor tehnice și tehnologice 
specifice domeniului 
 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor metode de 
elaborare a proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniuluide panificație și produselor 
de cofetărie/zaharoase 
 Aplicarea metodologiilor avansate de elaborare a proiectelor tehnice și tehnologice 
specifice industriei de panificație și produselor de cofetărie/zaharoase 
 Utilizarea adecvată a criteriilor și metodelor standard de elaborare a proiectelor tehnice 
și tehnologice specifice industriei de panificație și produselor de cofetărie/zaharoase 
 Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice industriei de panificație și 
produselor de cofetărie/zaharoaseinclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer şi 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.  

 
Obiectivele unităţii de curs/modulului 

 
Obiectivul 
general 

Familiarizarea cu tehnologiile şi tehnicile de fabricare a produselor alimentare obţinute la 
prelucrarea materiilor prime agroalimentare:  
• noţiuni de bază şi definiţii ale proceselor tehnologice; 
• elaborarea schemelor bloc de fabricare/prelucrare  a produselor horticole; 
• metode de tratare termică, mecanică, fizică la obținerea produselor finite de calitate;  
• controlul calității materiei prime, semifabricatelor și producției finite pe tot parcursul fluxului 

tehnologic de prelucrare; 
• • bazele teoretice şi experimentale ale reologiei produselor alimentare cu scopul de control al 

proceselor tehnologice; 
• • metode de evaluare instrumentală de consistenţă a produselor de origine animală. 
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Obiectivele 
specifice 

• Să cunoască rolul industriei alimentare în abordarea provocărilor cu care se confruntă 
societatea; 

• Să însuşească gama de produse alimentare fabricare în diverse ramuri ale industriei 
alimentare ; 

• Să cunoască materiile prime primare şi secundare utilizate în procesele de producţie; 
• Să cunoască defectele de bază ale produselor alimentare, metodele de prevenire a 

inofensivităţii diferitor factori din timpul recoltării şi prelucrării produselor 
agroalimentare; 

• Să efectueze o analiză a modificărilor fizico-chimice și biochimice ale produsului în 
cadrul tehnologice de prelucrare; 

• Să efectueze calcule tehnologice ale normelor de consum la fabricarea produselor finite 
de calitate; 

• Să utilizeze cunoştinţele teoretce în studiul altor disciplini de formare profesională; 
• Să cunoască metodele de analiză a indicilor de calitate pentru a determina valoarea 

biologică și nutritivă a produselor alimentare; 
• Să acumuleze abilităţi/deprinderi privind utilizarea cunoştinţelor teoretice şi practice 

obţinute la rezolvarea problemelor de prelucrarea a produselor horticole. 

 
6. Conţinutul unității de curs/modulului 

 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu frecvență, 
curs/sem/lab 

învățământ 
cu frecvență 

redusă, 
curs/sem/lab 

Capitolul  I. Păstrarea produselor horticole (12/2/3 h) 

T.1. Principii de bază în organizarea păstrării produselor horticole. 1 - 

T. 2. Caracteristica proceselor biologice ale produselor horticole în timpul 
păstrării. 

1 1 

T. 3. Verigile tehnologice ale procesului de valorificare a produselor horticole 2 1 

T. 4. Condiţionarea, ambalarea, transportarea şi manipularea produselor 
horticole 

1 - 

T.5. Depozitarea produselor horticole 1 1 

T. 6. Factorii care influenţează calitatea produselor horticole în timpul păstrării. 2 - 

T. 7. Tehnologia de păstrare a produselor horticole 2 1 

Capitolul  II. Prelucrarea industrial a fructelor și legumelor (21/13/9 h)    

Tp.1. Principii de bază în organizarea procesului de fabricare a conservelor. 1 - 

Tp.2. Tehnologia fabricării conservelor naturale, marinatelor de legume. 2 - 

Tp.3.Tehnologia fabricării conservelor de gustări. 1 - 

Tp.4. Tehnologia de fabricare a sucurilor şi produselor concentrate de roşii. 3 2 

Tp.5. Tehnologia produselor obţinute prin fermentarea lactică. 2 - 

Tp.6. Tehnologia de fabricare băuturilor. 2 - 

Tp.7.Fabricarea compoturilor şi marinatelor de fructe. 1 - 

Tp.8.Conservarea semifabricatelor prin metoda aseptică 3  

Tp.9.Pireuri-semifabricate de fructe, pomuşoare. Paste naturale, paste cu 
pectină. 

1 - 

Tp.10.Fabricarea sucurilor naturale, limpezite, cu miez. 2 1 

Tp.11.Sucuri concentrate 3 2 

Tp.12. Conserve cu conţinut de zahar majorat. 2 1 

http://www.utm.md/


Tp.13.Prelucrarea complexă a merelor şi altor specii de fructe, legume. 1  

Caputolul III. Tehnologia produselor deshidratate (10/0/0  h)   

Tp.1. Rolul procesului de deshidratare la conservarea alimentelor. 1 - 

Tp.2. Principii teoretice ale procesului de deshidratare a produselor alimentare.  2 1 

Tp.3. Metode industriale de deshidratea a produselor alimentare. 2 1 

Tp.4. Tehnologia uscării produselor alimentare. 2 1 

Tp.5. Obţinerea pulberilor alimentare. 2 1 

Tp.6. Modificările fizico-chimice în produsele des hidratate. 2 - 

Total:  prelegeri/seminar/laborator: 45 14 

 
SEMINARE: 

Tematica seminarelor 
Numărul de ore 

Zi F/r 

Capitolul I. Tematica lucrărilor practice/seminare/păstrare   

Ts. 1.  Tehnologia păstrării şi condiţionării fructelor sămânţoase 1 - 

Ts. 2. Tehnologia de păstrare şi valorificare a strugurilor de masă 1 - 

Capitolul II.  Tematica lucrărilor practice/seminare   

Ts.1. Calculul tehnologic. Bilanţul de masă în procesele tehnologice de prelucrare 
a fructelor şi legumelor 

2 - 

Ts.2. Metodele de calcul a normelor de consum la fabricarea conservelor 2 1 

Ts.3. Metodele de apreciere a cantităţii deşeurilor şi pierderilor în  conformitate 
cu schemele tehnologice, reţeta, consumul de materie primă la 1 unitate de 
producţie finită  

2 - 

Ts.4. Metoda de calcul a randamentului conservelor cu utilizarea procentului 
simplu şi procentului compus  

2 1 

Ts.5. Metodele de calcul a materiei prime auxiliare: zaharului, sării de bucătărie, 
pectine, acizilor, mirodeniilor, uleiului, recipientelor, saramurii, etc.  

2 - 

Ts.6. Metoda de alcătuire a bilanţei consumurilor de materiale 
la fabricarea conservelor 

1 - 

Ts.7. Schemele  tehnologice de aparate şi utilaje şi amplasarea lor în linia 
tehnologică 

1 1 

Ts.8. Cerinţele de întocmire a proiectului de curs la disciplina  
"Tehnologia conservării" în conformitate cu indicaţiile metodice  

1 1 

Total, ore 15 4 

 
LUCRĂRI DE LABORATOR 

N/o Denumirea lucrărilor 
Numărul de ore 

Zi F/r 

1. 
Determinarea intensităţii procesului de respiraţie şi a cantităţii de căldură 
degajată de legume şi fructe 

3 - 

2 Limpezirea sucurilor /Cupajarea sucurilor şi băuturilor 3 3 

3 Fierberea magiunului, sosului 3 - 

4 Fabricarea sortimentelor de conserve conform documentaţiei normativ tehnice 3 3 

5 Cercetarea cineticii procesului de uscare convectivă a materiei prime vegetale 3 - 

 Total, ore 15 6 
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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, lucrări practice și de laborator 

 


