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BAZELE  NUTRIŢIEI 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologia Alimentelor 

Catedra/departamentul Alimentație și Nutriție 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

S.06.O.140/Programul de 
studiu 

541.1 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

redusă) 

6; 
8 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 

F 150 45 -/30 - 45 30 

FR 150 16 -/10 - 74 50 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Chimia anorganică şi analitică. Chimia organică. Biochimia 
generală.Microbiologia generală.Chimia fizică.Ştiinţa despre alimente. 
Tehnologia generală a produseloralimentare. Microbiologia produselor 
alimentare.Bazele teoretice ale tehnologiei in alimentația publică. 

Conform competenţelor Abilitate de aplicare a cunoștințelordespre grupele de alimente în relație 
cu  compoziția chimică a  alimentelor.  

 
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 practice – 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 

CP2. Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii 
legate de compoziţia, valoarea nutritivă şi biologică, tratament tehnologic, condiţii şi 
regimuri de păstrare a produselor alimentaţiei publice.  

CP2.1 Cunoaşterea amănunţită a compoziţiei şi rolului fiziologic al diverselor clase de 
nutrimente prezente în produsele alimentare, a proceselor şi procedeelor ce au loc la 
tratare tehnologică  a produselor alimentaţiei publice, în concordanţă cu cunoştinţele 
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anterioare de chimie, biochimie, bazele teoretice ale tehnologiei produselor 
alimentare, etc. 

CP2.2 Utilizarea cunoştinţelor de bază privind compoziţia chimică a materiei prime şi a 
alimentelor de origine animală sau vegetală, modificările survenite pe 
durataprelucrării şi reflectarea acestor modificări în calitatea produsului finit. 

CP2.3 Aplicarea cunoştinţelor de specialitate pentru stabilirea condiţiilor optime de 
prelucrare produselor alimentaţiei publice, în condiţii de asistenţă calificată. 

CP2.4 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare a compoziţiei şi a 
calităţii alimentelor pentru stabilirea condiţiilor optime de tratament tehnologic a 
produselor alimentaţiei publice. 

CP2.5 Elaborarea de proiecte profesionale specifice, legate de compoziţia, valoarea 
nutritivăşi biologică, tratamente tehnologice, păstrarea şi controlul produselor 
alimentaţiei publice. 

 
 

Competenţe 
transversale 

CT1.  Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer şi executarea responsabilă a sarcinilor 
profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată. Promovarea 
raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi 
autoevaluării în luarea deciziilor. 

CT2. Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite 
paliere ierarhice. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii 
pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi multiculturalităţii şi îmbunătăţirea 
continuă a propriei activităţi 

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 

Însușirea teoriei alimentaţiei raţionale şi adecvate prin studiul diferitor aspecte ale 
interacţiunii om-aliment: fiziologice, biochimice, igienice, estetice, psihologice etc. în funcţie 
de vîrstă, caracterul activităţii (fizice, intelectuale), starea sănătăţii individului ş.a. 

Obiectivele 
specifice 

Săstudieze valorile nutritive, biologice, energetice ale alimentelor - surse de nutrimente; 
Să cunoască substanţele de protecţie, substanţele antialimentare şi cele toxice conţinute în 
mod natural în alimente; 
Să înţeleagă şi să descriefuncţiile diferitor nutrimente în contextul metabolismului uman; 
Să cunoască influenţa diferitor operaţii tehnologice ale preparării alimentelor asupra 
valorilor lor nutritive şi biologice, examinarea riscurilor alimentare (aditivi, poluanţi, etc.); 
Să selecteze corect produsele alimentare pentru a asigura organismul cu nutrimentele 
necesare; 
Să selecteze procedeele adecvate de tratare culinară a produselor pentru a reduce pierderile 
de substanţe nutritive; 
Să studieze și să aplice principiile de organizare a raţiilor alimentare pentru diferite categorii 
ale populaţiei; 
Să studieze și săaplice corect bazele ştiinţifice ale alimentaţiei dietetice; 
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7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Obiectul disciplinei Bazele nutriţiei. Definiţiile termenilor principali. 2 1 

T2.Rolul nutriţiei în activitatea vitală a omului. Probleme ale alimentaţiei 
moderne. 

3 1 

T3. Importanţa şi rolul diferitor nutrimente pentru funcţionarea normală a 
organismului uman. Importanţa şi rolul glucidelor în alimentaţie 

3 2 

T4. Importanţa şi rolul lipidelor în alimentaţie 
 

 

3 1 

T5. Importanţa şi rolul proteinelor în alimentaţie 3 2 

T6. Importanţa şi rolul elementelor minerale şi apei în alimentaţie 3 1 

T7.Importanţa şi rolul vitaminelor în alimentaţie 3 1 

T8.Substanţe de protecţie a organismului 3 1 

T9.Substanţe antialimentare şi toxice 3 1 

T10.Sistemul digestiv 4 1 

T11.Principiile alimentaţiei echilibrate.Piramida alimentară. Regimul alimentar 4 1 

T12.Necesităţi alimentare particulare (vîrstă, caracterul muncii, sarcină,sport) 4 1 

T13.Consumul alcoolului: aspecte nutriţionale şi fiziologice 2 1 

T14.Alimentaţia dietetică 5 1 

Total prelegeri: 45 16 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Estimarea statutului nutriţional în baza indicilor bilanţului ponderal 4 2 

LP2. Calculul necesarului individual de energie 4 2 

LP3. Conţinutul diferitor clase de glucide în produsele alimentare. 4  

LP4. Indicele glicemic şi sarcina glicemică a alimentelor 4  

LP5. Rolul fiziologic al lipidelor. Conţinutul lipidelor în alimente. Aspecte practice 
ale utilizării grăsimilor în alimentaţie 

4  

LP6. Proteinele: funcţiile, studiul conţinutului în alimente. Aminoacizii limitanţi. 
Rolul aminoacizilor esenţiali în organismul uman 

          4  

LP7.Compararea raţiilor alimentare zilnice cu cerinţele alimentaţiei echilibrate 6 6 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 10 
 
 
 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Bazele nutriției în cifre și calcule /Eleonora Dupouy, Lidia Coşciug; Univ.Tehnică a 
Moldovei, Fac. Facultatea de Tehnologie si Management in Industria Alimentară, 
Catedra Tehnologia si Organizarea Alimentatiei Publice.-Ch.:UTM, 2011.-112p. 

2. Graur M. & Societatea de Nutriţie din România. Ghid pentru Alimentaţia Sănătoasă, Ed. 
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Performantica, 2006.www.ms.ro/documente/Ghid1_8318_6022.pdf 
3.  Alimentaţia dietetică a omului sănătos şi a omului bolnav/ I.Mincu, Bucureşti, 

Ed.enciclopedică, 2007 
4. Orientări actuale în nutriţie /I. Mincu, E. Popa, Br. Segal, R. Segal.- Bucureşti: Editura 

Medicală, 1989. 
5. I. Mincu, A. Popescu, C. Ionescu-Tîrgovişte. Elemente de biochimie şi fiziologie a 

nutriţiei.- Bucureşti: Editura Medicală, 1985. 
6. ПавлоцкаяЛ.Ф., Дуденко Н.В. Физиология питания.- Москва: Высшая школа,1989.-

369 с. 
7. Малыгина В.Ф., Рубина E.A. Oсновы физиологии питания, санитарии  и гигиены.-

Moсква: Экономика, 1987. 

Suplimentare 1. Покровский A.A. и др.. Химический состав пищевых продуктов.- Moсква:Пищевая 
промышленность, Т.1, 1977, т.2. 1979, т.3. 

2. Toxicologia produselor alimentare /G. Popa, S. Dumitrache, C. Apostol ş.a.- Bucureşti: 
Editura Academiei R.S. Romăne, 1986. 

3.  Сборник  рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 
питания.- Москва:Экономика,1982. 

 

9. Evaluare 
a) Învățământ cu frecvență 

Curentă 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 70% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări practice; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări practice; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a capacității de aplicare a principiilor de elaborare a raţiilor 
alimentare pentru diferite categorii ale populaţiei; 

b) Învăţământ cu frecvenţă redusă 

Curentă 
Examen final 

Evaluare 1 

20% 80% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări practice. 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea individuală. 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a capacității de aplicare a principiilor de elaborare a raţiilor 
alimentare pentru diferite categorii ale populaţiei; 
 


