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REFRIGERAREA ȘI CONGELAREA PRODUSELOR ALIMENTARE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie și Management in 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 
7 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
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 45 15/15 - 90 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului 
de învăţământ 

Grafică inginerească, Chimia fizică și coloidală, Chimia produselor alimentare, Bazele 
teoretice ale conservării, Biochimia, Proiectarea întreprinderilor industriale, Fenomene 
de transfer, Utilaj tehnologic, Tehnologia păstrării și prelucrării produselor alimentare. 

Conform 
competenţelor 

Cunoașterea compoziției chimice a materiei prime, caracteristica, proprietăţile 
tehnologice, organoleptice, fizico-chimice, biochimice. 
Cunoașterea tehnologiilor de fabricare a produselor vegetale şi animaliere la temperaturi 
joase pozitive şi negative, sortimentele de producţie finită, particularităţile de fabricare, 
cerinţele către calitatea produsului finit. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

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

Laborator
/seminar 

Studenţii vor efectua studii ale proceselor de răcire, congelare, măsurarea și înregistrarea 
parametrilor tehnologice la refrigerarea produselor alimentare de origine animală și vegetală cu 
prelucrarea rezultatelor experimentale obținute și întocmirea rapoartelor conform condiţiilor 
impuse de indicaţiile metodice. Termenul de predare a lucrării de laborator – 1 săptămână. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării studentul se depunctează cu 1 punct/săptămână de 
întârziere.  

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Definirea conceptelor, teoriilor, rețetelor şi metodelor specifice proceselor de 
prelucrare și păstrare a produselor alimentare răcite și congelate. 

 Definirea și descrierea proceselor tehnologice de fabricare a produselor răcite și 
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congelate. 
 Utilizarea compușilor de bază pentru explicarea unor variante ale fluxurilor tehnologice 

de fabricare a produselor refrigerate. 
 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru proiectarea tiparelor de model, în 

condiţii de asistenţă calificată. 
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode la evaluarea modelelor noi pentru adoptarea 

procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în elaborarea și argumentarea 
tehnologiilor de prelucrare la temperaturi joase negative a produselor alimentare. 

 Elaborarea tiparelor de model de diversă complexitate, utilizând principii, procedee, 
tehnici şi metode de bază consacrate în domeniu. 

Competenţe 
transversale 

CT2 Aplicarea tehnicilor de activare în grup. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, 
cooperării, respectului față de colegi  proiectului de an 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. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserției pe piața 
muncii și al adaptării cerințelor acesteia în scopul dezvoltării profesionale. Utilizarea 
eficientă a abilităților lingvistice și a cunoștințelor de tehnologia informației, cu analiza 
critică a propriei activităţi de formare 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 procedeelor de modelare constructivă a produselor vestimentare. 

Obiectivele specifice Să cunoască metodele și tehnologiile de răcire a produselor alimentare. 
Să însușească metodele de calcul al cantității de căldură eliminată de produs la 
procesele de răcire și congelare. 
Să cunoască metodele de păstrare și metodologia de calcul al pierderilor reale în 
procesul de păstrare îndelungată la temperaturi joase negative. 
Să aplice corect cunoștințele la proiectarea depozitelor frigorifice de păstrare. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Materia primă la fabricarea produselor răcite și congelate. Microflora 
produselor alimentare 

4 1 

T2. Răcirea produselor alimentare 8 3 

T3. Congelarea produselor alimentare 10 5 

T4. Tehnologia de fabricare a produselor congelate 8 2 

T5. Păstrarea produselor răcite și congelate 6 1 

T6. Reîncălzirea și decongelarea 2 1 

T7. Transportul frigorific 3 1 

T8. Organizarea recepționării, păstrării și distribuirii produselor alimentare 4 1 

Total prelegeri: 45 15 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

învăţământ 
cu frecvenţă 
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frecvenţă redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Determinarea ritmului de răcire a produselor alimentare 4 3 

LL2. Studiul proceselor de congelare și decongelare a produselor alimentare 4 3 

LL3. Determinarea proprietăților de reținere a apei de produsele de origine 
vegetală și animală 

4 - 

LL4. Studierea parametrilor tehnologici la răcirea și congelarea produselor 
alimentare  

3 - 

Total lucrări de laborator/seminare: 15 6 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. GOLOVCHI A.I. Holodilinaia tehnologhia pișcevâh productov. Moscova, Legcaia i pișcevaia 
promâșlennosti 1982 
2. BANU C. Tehnologia cărnii și subproduselor.  București, 1980 
3. Lebedev E.F. Holodilinaia tehnica. Moscova. Agropromizdat, 1986 
4. Guigo E.I. Teoreticeschie osnovâ hladotehniki. Teplomassoobmen. Agropromizdat. 1986 
5. GRUBÂ E. Proizvodstvo zamorojennâh productov. (traducere din cehă) Agropromizdat. 
1990 

Suplimentare 1. ALMAȘI E. Bâstroe zamorajivanie pișcevâh productov. (traducere din ungară)  V.O. Legcaia 
i pișcevaia promâșlennosti 1981 
2. Lapșina N.G. Holodilinaia tehnica v measnoi i molocinoi promâșlehhosti. M. 
V.O.Agropromizdat. 1989 

 

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 şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de 
modelare constructivă. 
 

 

 


