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CONTROLUL FIZICO-CHIMIC A ALIMENTELOR ȘI AMBALAJE: PRODUSE DE PANIFICAȚIE 
 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară 

Catedra/departamentul Tehnologia Produselor Alimentare 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 541.2 Tehnologia Produselor Alimentare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

IV (învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

7 
8 

E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs de creare 
a abilităţilor şi 
competenţelor 

generale 

5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Lucrare de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

150 36 36/0 - 36 36 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului 
de învăţământ 

Tehnologia generală a produselor alimentare, chimia alimentară, tehnologia 
panificației, tehnologia produselor de cofetărie și paste făinoase 

Conform 
competenţelor 

Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria științelor 
exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini 
specifice proiectării, 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 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 

CP 2. 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 și evaluarea critică a principalelor metode de organizare și 
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gestionare a sistemelor de producţie din industria alimentară 
 Elaborarea proiectelor sistemelor de producţie din industria alimentară 

CP 4. Evaluarea şi asigurarea calităţii materiei prime de bază şi auxiliare pentru produsele 
alimentare. Aplicarea măsurilor de creştere a calităţii produselor din industria alimentară 
şi a sistemelor tehnice implicate în realizarea acestora 
 Descrierea conceptelor, noţiunilor de bază privind calitatea şi controlul produselor 
alimentare definite de standardele naţionale şi internaţionale 
 Identificarea metodelor de apreciere a calităţii produselor alimentare  în proiectare, 
producţie 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 şi evaluarea performanţelor în 
domeniul managementului calităţii şi siguranţei alimentare 
 Stabilirea metodelor de analiză, încercări specifice produselor alimentare, 
caracterizarea produselor alimentare în conformitate cu prevederile legale actuale 
 Elaborarea schemelor de control de calitate (metrologice) la fabricarea produselor 
alimentare, ghidurilor interne de bune practici în unităţile din domeniul alimentar sau 
după caz a planului HACCP 

Competenţe 
transversale 

CT 1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul 
propriei strategii de muncă calificată și eficientă 
CT 2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup. Promovarea spiritului de inițiativă, 
dialogului, cooperării, respectului față de ceilalți 
 CT 3. Autoevaluarea 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 comunicării 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Cunoaşterea tehnicilor de analiză fizico-chimică pentru caracterizarea produselor 
de panificație  

Obiectivele specifice Cunoașterea și înțelegerea noțiunilor fundamentale care țin de standardizare, 
metrologie și dirijarea calității produselor, lucrul laboratoarelor de producere, 
definirea conceptelor de bază privind caracteristicile fizico-chimice ale produselor 
alimentare, folosirea corectă a termenilor specifici domeniului 
Supravegherea, conducerea, analiza tehnologiilor, proceselor tehnologice și indicilor 
fizico-chimici a produselor făinoase de la materii prime pană la produs finit. 
Planificarea, organizarea și explicarea unui experiment tehnologic de producere al 
unui produs de panificație, monitorizarea și interpretarea rezultatelor în cooperare 
cu indicii de calitate. 
Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalaţiilor şi 
echipamentelor din industria produselor de panificație. 
Proiectarea de produse de panificație noi, implementarea şi managementul de 
proiecte. 
Abilitatea de a alege metoda de analiză fizico-chimică în funcție de tipul de aliment 
și obiectivele propuse, explicarea și interpretarea rezultatelor obținute. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

învăţământ 
cu frecvenţă 
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frecvenţă redusă 

Tematica prelegerilor 

P1. Bazele standardizării, metrologiei, controlul şi dirijarea calităţii produselor 
alimentare. Principalele noţiuni şi determinări în domeniul standardizării. 
Scopurile principale  şi problemele  standardizării produselor alimentare 

2 2 

P2. Metodele standardizării. Categoriile standardizării. Formele standardizării. 
Organele şi serviciile standardizării în R. M. Ordinea de efectuare a certificării 
produselor cerealiere şi de panificaţie. Ordinea de eliberare a certificatului de 
conformitate. 

2 - 

P3. Principalele noţiuni şi determinări în domeniul metrologiei. Scopurile şi 
problemele de asigurare metrologică. Asigurarea metrologică de pregătire a 
procesului tehnologic în producere. Bazele controlului şi dirijării calităţii 
produselor fabricate. Noţiuni şi determinări principale în domeniul calităţii 
produselor fabricate. 

2 - 

P4. Metode de control a materiei prime şi auxiliare, semifabricatelor şi 
produselor finite. Organizarea lucrului laboratoarelor de producere. 

2 2 

P5. Făina de grâu - materia de bază în industria de panificaţie. Indicii de calitate 
a făinii de grâu în Republica Moldova. Ordinea de selectare a probelor şi 
efectuarea analizelor.  Regulile de selectare a probelor. Ordinea realizării 
analizelor. 

2 2 

P6. Metodele organoleptice de examinare şi control.  2 - 

P7. Analize fizico-chimice. Determinarea fineţii făinii de grâu (granulaţiei). 
Determinarea impurităţilor metalice, impurităţilor minerale. Determinarea 
umidităţii în etuva electrică termoreglabilă, cu aparatul VNIIHP-VC (Cijov), 
metoda chimică de determinare a umidității (Karl Fischer), metoda electrică de 
măsurare a umidităţii. 

2 2 

P8. Determinarea acidităţii: cu alcool etilic 67 % vol., în suspensia apă-făină, în 
extrasul apos, cu aparatul pH-metrul digital tip "pH-100" ş.a. 

2 - 

P9. Determinarea cenuşii. Metoda calcinării la t 550...600°C (metoda de arbitraj). 
Metoda calcinării la t 725...750 °C în prezenţa acetatului de magneziu (soluţie 
alcoolică). Metoda calcinării la t 725...750 °C în prezenţa acidului azotic. Metoda 
calcinării la t 900...920 °C. Determinarea cenuşii insolubile în acid clorhidric. 

2 - 

P10. Determinarea însuşirilor de panificaţie ale făinii de grâu. Capacitatea de 
hidratare: metoda bilei de aluat, metoda farinografică.  Determinarea capacităţii 
făinii de a forma gaze: metoda Ostrovski, determinarea capacităţii făinii de 
formare a gazelor cu ajutorul aparatului AG-1M. Determinarea  capacităţii de 
reţinere a gazelor în aluat (după Pelsencke). Determinarea capacităţii de formare 
şi reţinere a gazelor în aluat (Metoda Zymotachygraphică). 

2 2 

P11. Determinarea capacităţii făinii de a forma zaharuri: metoda RAMSAY-VNIIZ, 
metoda permanganometrică şi iodometrică.  
Determinarea puterii făinii: prin metoda lăţirii sferei de aluat (metoda Auerman), 
prin metoda farinografică. 

2 - 

P12. Determinarea proprietăţilor reologice ale aluatului cu ajutorul 
valorigrafului "Labor - mim", alveografului Chopin,  fermentografului 
"Brabender", amilografului "Brabender" şi extensografului "Brabender". 

2 - 

P13. Determinarea conţinutului de gluten umed. Spălarea manuală şi mecanică 
la aparatul MOK-1, aparatul Glutinex-Bühler, aparatul Simon, aparatul Labor-
MIM. Metoda turbidimetrică.  Determinarea glutenului umed şi indexului 
glutenic (AACC Method 38-12). Determinarea glutenului uscat. Determinarea 

2 2 
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capacităţii de hidratare a glutenului 

P14. Aprecierea calităţii glutenului.  Determinarea indicelui de deformare a 
glutenului, indicelui de extindere a glutenului (după  Auerman). Determinarea 
calităţii glutenului cu ajutorul aparatului IDC-1. Determinarea extensibilităţii 
specifice (Kozimina), indicelui de umflare specifică (Berliner - Koopman), indicelui 
de sedimentare Zeleny. 

2 - 

P15. Determinarea capacităţii făinii de grâu de a se închide la culoare. 
Activitatea enzimatică. Determinarea activităţii amilazice cu ajutorul 
amilografului"Brabender". Determinarea activităţii autolitice a făinii de grâu după 
proba autolitică şi prin analiza pâinii rezultate la proba de coacere. 

2 - 

P16. Determinarea calităţii făinii după proba de coacere.   
Aprecierea calităţii pâinii. Aprecierea calităţii pâinii după proba de coacere, după 
schema de punctaj. Determinarea infestării făinii cu Bacillius mezentericus. 

2 2 

T17. Controlul calităţii drojdiilor de panificaţie. 2 - 

T18. Controlul calităţii produselor de patiserie-cofetărie. Analize specifice de 
determinare a calităţii produselor. 

2 - 

TOTAL 36 14 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Controlul calităţii făinii de grâu și de secară 6 6 

LL2. Analize specifice de determinare a calității materiei prime 6 - 

LL3. Controlul calităţii drojdiilor de panificaţie comprimate și uscate 6 - 

LL4. Controlul calităţii materiei auxiliare în panificaţie 6 6 

LL5. Controlul calităţii produselor de panificație 6 - 

LL6. Controlul calităţii materiei prime și a produselor finite în industria de 
cofetărie-patiserie 

6 - 

TOTAL 36 12 
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8. 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 condiţiilor de rezolvarea optimă a unor probleme referitoare la 
evaluarea și asigurarea calităţii fizico-chimice a produselor de panificație. 

 


