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PROCESE MODERNE ÎN TEHNOLOGII ALIMENTARE
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Tehnologia Alimentelor
Catedra/departamentul
Tehnologia produselor alimentare
Ciclul de studii
Studii superioare de master, ciclul II
Programul de studiu
Calitatea și siguranța produselor alimentare
Anul de studiu
Semestrul
Tip de
Categoria
evaluare
formativă
S – unitate de
I (învățământ cu frecvență);
2
E
curs de
specialitate

Categoria de
opționalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
5

2. Timpul total estimat
Din care

Total ore în
planul de
învățământ

Curs

Laborator/seminar

150

20

0/20

Ore auditoriale
Proiect de
an
1

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicații
teoretic
110
-

3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învățământ
Biochimia generală, Fenomene de transfer, Microbiologia generală,
Tehnologia produselor alimentare, Tehnologia produselor de origine
vegetală și origine animală, Utilajul tehnologic.
Conform competențelor
Principii ştiinţifice şi metode tehnice de procesare a produselor alimentare
cu aplicarea proceselor moderne de tratare.
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru
Curs
Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector și
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenților, precum și convorbirile telefonice în
timpul cursului.
Seminar
Studenții vor perfecta rapoarte conform condițiilor impuse de programul de studii.
Termenul de realizare a rapoartelor – conform planului individual al temei propuse pentru
realizare.
5. Competențe specifice acumulate
Competențe
CPM2. Planificarea, organizarea metodologei cercetărilor ştiinţifice în
profesionale
domeniul calităţii şi siguranţei produselor alimentare.

 Definirea și descrierea proceselor de cercetare în asigurarea siguranței produselor
alimentare
 Analiza standardelor internaţionale şi naţionale şi întocmirea de documente
cuprinzând eventualele observaţii/ comentarii
 Aplicarea unor principii și metode de îmbunătăţire continuă a bunelor practici
referitoare la siguranţa alimentului
 Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de coordonare şi monitorizare a
respectării normelor privind siguranţa alimentelor
 Elaborarea de noi modalităţi de prevenire şi decontaminare a produselor alimentare
CPM3. Realizarea și perfecționarea controlului conformităţii produselor alimentare în
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Competențe
transversale

toate fazele de producţie.
 Definirea și descrierea metode de control al calităţii produselor alimentare
 Utilizarea de metode adecvate pentru îmbunătăţirea proceselor tehnologice din
industria alimentară
 Aplicarea unor principii și metode de bază pentru evaluarea şi aprecierea cerinţelor
clienţilor şi demonstrarea conformităţii produselor alimentare
 Utilizarea adecvată de criterii și metode de evaluări ale riscurilor asupra tuturor
problemelor legate de siguranţa alimentelor
 Coordonarea şi monitorizarea respectării normelor privind siguranţa alimentelor cu
utilizarea metodelor performante de control
CPM4. Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea de tehnologii și instalații cu
caracter inovativ pentru industria alimentară
 Descrierea aparatelor, instalațiilor și proceselor din industria agroalimentară
 Utilizarea cunoștințelor pentru îmbunătăţirea proceselor tehnologice din industria
alimentară
 Aplicarea unor metode neconvenţionale de procesare în vederea prevenirii
contaminării şi decontaminării produselor alimentare
 Utilizarea adecvată a actelor normative în proiectarea de tehnologii și instalații cu
caracter inovativ pentru industria alimentară
 Elaborarea diagramelor de flux şi a liniilor tehnologice de procesare a produselor
alimentare
CPM5. Implementarea şi monitorizarea sistemelor de management al calităţii şi
siguranţei alimentare.
 Descrierea informaţiilor despre dezvoltarea, implementarea şi actualizarea unui
sistem de management al siguranţei alimentului
 Utilizarea cunoștințelor în gestionarea riscurilor conform reglementărilor naţionale în
vigoare
 Aplicarea controlul eficient al pericolelor de siguranţa alimentului în vederea
îmbunătăţirii satisfacţiei clienţilor
 Efectuarea managementului riscului şi dispunerea de măsuri ce se impun, atunci când
apar probleme majore care pot periclita sănătatea oamenilor şi interesele
consumatorilor.
 Elaborarea documentelor/procedurilor în vederea implementării sistemelor de calitate
în întreprinderi de profil alimentar.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul
propriei strategii de muncă calificată și eficientă

6. Obiectivele unității de curs/modulului
Obiectivul general
Însușirea proceselor moderne de tratare a producției agricole și aplicarea lor în
Obiectivele specifice

diverse tehnologii alimentare.
• Să înțeleagă cauzele și mecanismele proceselor moderne de tratare a
produselor alimentare.
• Să selecteze procesele moderne adecvate pentru o anumită tehnologie
modernă aplicată la prelucrarea produselor agroalimentare.
• Să formeze un algoritm optim de aplicare a proceselor moderne de
tratare.
• Să aplice corect procesele moderne în rezolvarea problemelor
tehnologice de obținere a produselor alimentare de calitate superioară și
inofensivitate garantată.
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7. Conținutul unității de curs/modulului
Tematica activităților didactice
Tematica prelegerilor
TEMA 1. Tratarea produselor alimentare la temperaturi joase pozitive şi negative
TEMA 2. Procese criogenice aplicate în industria alimentară cu utilizarea
agenţilor termici lichizi
TEMA 3. Procese de concentrare a produselor alimentare.
TEMA 4. Procese tehnologice de deshidratare/uscare a produselor alimentare
TEMA 5. Tehnici de procesare minima atermica.
TEMA 6. Procesarea cu fluide supercritice
TEMA 7. Procesarea fluidelor cu utilizarea tehnologiilor de membrană
TEMA 8. Tehnici de procesare termica
TEMA 9. Procese de extrudare în diverse ramuri ale industriei alimentare
Total prelegeri:

Tematica activităților didactice
Tematica seminarelor
TEMA 1. Aspecte fiziologice ale produselor horticole
TEMA 2. Impactul agenților criogeni asupra componenților nutritivi ai produsului
alimentar
TEMA 3. Crioconcentrarea produselor alimentare.
TEMA 4. Procese tehnologice de deshidratare/uscare a produselor alimentare
TEMA 5. Calitatea și inofensivitatea produselor alimentare supuse

procesării minime atermice.

TEMA 6. Aplicațiile fluidelor supercritice în industria alimentară.
TEMA 7. Tehnici de membrană utilizate în industria laptelui și fabricării
sucurilor.
TEMA 8. Tehnici de procesare termica
TEMA 9. Procese de extrudare în diverse ramuri ale industriei alimentare
Total prelegeri:

Numărul de ore
învățământ
învățământ
cu
cu frecvență
frecvență
redusă
2

-

3

-

2
2
2
2
3
2
2
20

0

Numărul de ore
învățământ
învățământ
cu
cu frecvență
frecvență
redusă
3

-

2

-

2
3

-

2

-

2

-

2

-

2
2
20

0
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9.
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2.
3.
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Amarfi R. şi alţ. Procesarea minimă atermică şi termică în industria alimentară. Edutura
ALMA. Galaţi 1996.
Turtoi M. Ambalaje si tehnici de ambalare. Îndrumar de lucrări practice și aplicative. Galați,
Editura Academica, 2006.
Guş C. Conservarea alimentelor, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2000.
Lazăr V. Tehnologia păstrării şi industrializării produselor horticole, Editura AcademicPres,
Cluj Napoca, 2006.
Mureşan C., Ursachi C. Principii şi metode de conservare a alimentelor – aplicaţii practice,
Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2011.

9. Evaluare
Periodică
Curentă
Proiect / Teza de an
Atestarea
Atestarea
1
2
Cu frecvență
10%
10%
10%
30%
Standard minim de performanţă
Prezența și activitatea la prelegeri și seminare;
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări și seminare
Forma de
învățământ

Examen final

40%

