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TEHNOLOGIA CONCENTRATELOR ALIMENTARE ŞI PRODUSELOR OLEAGINOASE 
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 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

7; 
8 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 24 30 45 45 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Tehnologia generala, Chimia alimentară, Tehnologia panificației 

Conform competenţelor Metodele și principiile de selectare a materiei prime pentru producerea 
concentratelor alimentare reieşind din caracteristica materiei prime şi 
auxiliare. 

 
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. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi procedeelor  de preparare a aluatului: 
 

 Studierea noţiunilor teoretice principale şi caracteristica materiei prime şi 
auxiliare pentru elaborarea reţetelor a concentratelor alimentare; 
        Însuşirile tehnologice ale materiei prime utilizate la producerea concentratelor; 
 Aplicarea procedeelor raţionale şi aparatelor de uscare a produselor alimentare;  
 Particularităţile păstrării produselor alimentare la întreprindere; 
 Controlul calităţii a materiilor prime şi concentratelor  la întreprindere etc. 
 

Competenţe 
profesionale 

CP6. Evaluarea şi asigurarea calităţii materiei prime de bază şi auxiliare în relaţie cu 
procesele tehnologice asociate. 

 Descrierea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază necesare pentru asigurarea 
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calităţii materiei prime în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor, 

tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi asigurare a calităţii 
materiei prime  pentru alcătuirea reţetelor pentru concentrate alimentare în relaţie cu 
procesele tehnologice asociate. 

 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru evaluarea şi asigurarea calităţii materiei 
prime în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru adoptarea 
procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi 
asigurare a materiei prime în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

 Elaborarea reţetelor, selectând şi utilizând principii, concepte şi metode specifice 
proceselor de evaluare şi asigurare a calităţii a materiei prime privind producerea 
concentratelor alimentare  în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

Competenţe 
transversale 

CT3. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de 
formare şi 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 caracteristicilor şi metodelor de depozitare, tratare a materiei prime către producerea 
concentratelor alimentare. 

Obiectivele 
specifice 

Să înţeleagă şi să descrie însuşirile materiei prime cu scopul aplicării corecte a procesului de 
tratare. 
Să selecteze regimul optim şi metode adecvate pentru tratarea produselor alimentare. 
Să formeze un algoritm optim de aplicare a procedeelor şi metodelor aplicate depozitării, 
pregătirii a materiei prime şi auxiliare către producere cu indicarea parametrilor tehnologici ai 
procesului.  
Să aplice corect procedeele şi metodele de alcătuire a reţetei reieşând din proprietăţile 
individuale a materiei prime şi auxiliare. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1.  Introducere. Clasificarea şi specificul concentratelor alimentare. 1 1 

T2. Baze teoretice a uscării produselor alimentare. Procedee şi aparate de uscare a 
produselor alimentare. 

1  

T3. Compoziţia chimică a produselor alimentare. Particularităţile păstrării 
produselor alimentare. 

2  

T4. Produsele de morărit şi panificaţie. 2 1 

T5.  Carnea şi produsele din carne.  2 1 

T6. Legumele, fructele şi produsele din legume şi fructe. 2  

T7. Cartofii. Concentrate alimentare din cartofi. 2 1 

T8. Peşte şi produsele din peşte. 2  

T9. Laptele şi produsele din lapte. 2 1 

T10. Ouăle şi produsele din ouă. 2  

T11. Grăsimile alimentare. 2 1 

T12. Produse zaharoase. 2 1 
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T13. Produse din porumb: produse expandate, fulgii din porumb, pufuleţii. 2 1 

T14. Produse deshidratate pentru alimentaţie copiilor. 2 1 

T15. Produse dietetice. Produse dietetice din ovăz. 2 1 

T16. Produse dulci, concentrate din lapte şi semifabricate din făină. 2 1 

T17. Produse instant. Malţuri pentru înlocuitori de cafea. 2 1 

T18. Produse oleaginoase. Clasificarea lipidelor. Proprietăţile Margarinei. Tipurile şi 
compoziţia lor. Structura şi proprietăţile lor.  Materii prime utilizate în industria 
uleiurilor şi grăsimilor.  Compoziţia chimică a materiei oleaginoase.  

2 1 

T19. Shortening-uri. Clasificarea şi proprietăţile funcţionale. Dressinguri şi maioneze.  2 1 

 36 14 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Controlul calităţii cartofilor. 4 1 

LL2.Analiza concentratelor pentru dejun. Controlul calităţii pesmeţilor şi covrigi. 4 3 

LL3. Controlul calităţii concentratelor alimentare din bucate dulci. 4 1 

LP1. Calculul conţinutului de substanţe uscate şi a umidităţii în materie.  2  

LP2.Reţeta concentratelor alimentare şi normele de consum a materiei. 2  

LP3. Norma de consum de carne la producerea cărnii tocate - uscate din bovină. 2 1 

LP4. Calculul reţetei de fabricare a produselor de panificaţie. 2 1 

LP5 Calculul partidei crupelor pentru alcătuirea unei reţete. 2  

LP6.Calculul cantităţii de apă pentru tratarea cerealelor în aparat cu vid 2  

TOTAL 24 8 
 

8. Referinţe bibliografice 
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8. Генин С.А. Технологические основы производства пищевых концентратов, не требующих 
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14. ПУЧКОВА Л., ПОЛАНДОВА Р.  Технология хлеба. - Санкт-Петербург: ГИОРД, 2005. – 559с. 

Suplimen
tare 
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– 2003. – 311 p. 
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4. BOEŞTEAN O. Tehnologia panificaţiei. – Note de curs. Chişinău, UTM. – 2016. – p.222.  
5. BOEŞTEAN O. Curs la disciplina “Tehnologia Panificaţie”. Platforma Moodle.  
6. BORDEI D. Tehnologia modernă a panificaţiei. – Bucureşti: AGIR. – 2004. – 450 p.  
7. BORDEI D., TEODORESCU F., TOMA M. Ştiinţa şi tehnologia panificaţiei. – Bucureşti: AGIR. – 
2000. – 320 p.  
8. ДРОБОТ В.И. Повышение качества хлебобулочных изделий. – Киев: Техника. 1984. 191с. 
9.Технохимический контроль хлебопекарного производства / Чижова К.Н., Шкваркина Т.И. и 
др. – М.: Пищ. пром-сть, 1975. Т.2. -  480 с.  

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 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 cunoaşterii condiţiilor de aplicare a metodelor şi procedeelor 
de preparare a aluatului. 

 


