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Metodele de asigurare a stabilității alimentelor
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
I
2
S – unitate de
E
curs de
specialitate

Categoria de
opționalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
5

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învățământ

Curs

seminar

150

20

20

Ore auditoriale

Din care
Proiect de
an
-

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicații
teoretic
110
-

3. Precondiții de acces la unitatea de curs
Tehnologia generală a produselor alimentare, Microbiologia alimentară,
Conform planului de învățământ
Chimia produselor alimentare, Biochimie generală,
Procese și aparate în industria alimentară
Elemente din matematica aplicată, teoria probabilității şi statistica.
Conform competențelor

Aplicarea cunoștințelor teoretice în rezolvarea problemelor de inginerie
tehnologică la întreprinderi, instituții specializate în domeniul calitatea și
siguranța alimentelor, în funcție de manager în tehnologii.Capacitatea de
apreciere valabilității produselor alimentare, Tehnici de aprecierea
ponderii defectelor alimentelor, metoda Pareto, Cauza-Efect. Verificarea
funcționalității corecte ale liniilor tehnologice cu aplicarea metodelor
bazate pe teoria probabilității, privind prevenirea apariției defectelor ale
produselor alimentare,

4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru
Curs
Sunt condiții necesare
seminar
Stabilitatea microbiologică, fizico-chimică, fizică și senzorială ale alimentelor, Ciclul de
viață al unui aliment, arhitectura sistemică a alimentelor. Procese fizico-chimice şi
biochimice în compoziții alimentare. Tehnici statistice în aprecierea capabilității proceselor
tehnologice
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5. Competențe specifice acumulate
Competențe CPM1. Utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei alimentelor şi siguranţei alimentare.
profesionale
• C1.1. Identificarea și definirea conceptelor, principiilor, metodelor, modelelor, softurilor,
•
•
•
•

proceselor folosite în ştiinţa alimentelor
C1.2. Utilizarea cunoștințelor pentru explicarea și interpretarea pericolelor potențiale asociate
produției primare şi procesării care pot influența siguranța alimentelor.
C1.3. Aplicarea unor principii și metode de control al calității produselor alimentare
C1.4. Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de urmărire a modului de aplicare
a procedurilor de lucru prin audituri interne de sistem, produs şi proces
C1.5. Elaborarea unei metodologii de evaluare a rezultatelor implementării sistemelor
calității totale în ingineria produselor alimentare.

CPM 2. Planificarea, organizarea cercetărilor științifice
• C2.1. Definirea și descrierea proceselor de cercetare în asigurarea siguranței produselor
alimentare
• C2.2. Analiza standardelor internaționale şi naționale privind realizarea acestora
• C2.3. Aplicarea unor principii și metode de îmbunătățire continuă a bunelor practici
referitoare la siguranța alimentului
• C2.4. Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de coordonare şi monitorizare a
respectării normelor privind siguranța alimentelor
• CP2.5. Utilizarea practică de cunoștințe la aprecierea duratei de valabilitate ale

produselor alimentare

CPM3. Realizarea și perfecționarea controlului conformităţii produselor alimentare în toate fazele de
producţie.
• C3.1. Definirea și descrierea metode de control al calităţii produselor alimentare
• C3.2. Utilizarea de metode adecvate pentru îmbunătăţirea proceselor tehnologice din industria
alimentară
• C3.3. Aplicarea unor principii și metode de bază pentru evaluarea şi aprecierea cerinţelor
clienţilor şi demonstrarea conformităţii produselor alimentare
• C3.4. Utilizarea adecvată de criterii și metode de evaluări ale riscurilor asupra tuturor
problemelor legate de siguranţa alimentelor
• C3.5. Coordonarea şi monitorizarea respectării normelor privind siguranţa alimentelor cu
utilizarea metodelor performante de control
CPM5. Implementarea şi monitorizarea sistemelor de management al calităţii şi siguranţei alimentare.
• C5.1. Descrierea informaţiilor despre dezvoltarea, implementarea şi actualizarea unui sistem
de management al siguranţei alimentului
• C5.2. Utilizarea cunoștințelor în gestionarea riscurilor conform reglementărilor naţionale în
vigoare
• C5.3. Aplicarea controlul eficient al pericolelor de siguranţa alimentului în vederea
îmbunătăţirii satisfacţiei clienţilor
• C5.4. Efectuarea managementului riscului şi dispunerea de măsuri ce se impun, atunci când
apar probleme majore care pot periclita sănătatea oamenilor şi interesele consumatorilor.
• C5.5. Elaborarea documentelor/procedurilor în vederea implementării sistemelor de calitate în
întreprinderi de profil alimentar

Competențe
transversale

CT1.Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei
strategii de muncă calificată și eficientă

6. Obiectivele unității de curs
Obiectivul general
Aplicarea în practică cunoștințelor teoretice obținute pe parcursul studiilor de
masterat
Obiectivele specifice Masterat trebui să acumularea volumul necesardecunoștințe pentru activitate
profesională,
Capacitatea de analiză și sinteză în rezolvarea problemelor legate de calitatea și
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securitatea alimentelor
Activitatea îninstituții de cercetare, scoli profesionale, laboratoare specializate în
funcție de manager de tehnologii.
Perfecționarea permanentă a nivelului de pregătire profesională
7. Conținutul unității de curs
Tematica activităților didactice
Tematica prelegerilor
T1. Introducere. Aspecte termodinamicii chimice referitor la stabilitatea produselor
alimentare.
T2. Noțiuni generale despre stabilitatea alimentelorStabilitatea microbiană a alimentelor
T3.Influenţa proceselor fizico-chimice şi biochimice asupra stabilității alimentelor Tehnici
statistice în aprecierea capabilității proceselor tehnologice.
T4. Cinetica multiplicării microorganismelor și cinetica reacțiilor chimice în medii alimentare.
T5. Principii de formare a calităţii produselor alimentare. Ciclul PDCA. Fiabilitatea alimentelor
Total prelegeri:
Tematica activităților didactice
Tematica seminarelor
S1. Metodologia de determinarea stabilității alimentelor şi duratei de păstrare acestora. Durata
de valabilitate materiei prime și alimentelor
S2. Constantele de viteză ale reacţiilor chimice..diagrama Pareto; "cauză-efect". Fișe: P –
cartela,np– cartelaDeterminarea stabilităţiimicrobialeşi duratei de păstrare ale alimentelor
S3. Determinarea constantelor de viteză a reacţiilor chimice în dependenţă de temperatură şi
de activitatea apei. Dependența vitezei proceselor chimice și biochimice în medii
alimentare
S4. Analiza fizico-chimică şi senzorială a alimentelor. metoda Pareto, Cauza-Efect, X -R
cartele de control. Ciclul de viață al unui aliment, Fiabilitatea si mentenabilitatea ale
produselor alimentare
Total seminare:

Numărul de
ore
4
4
4
4
4
20
Numărul de
ore
5
5
5
5
20
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4. 7.Руководство
по
роверке
пищевых
продуктов
на
основе
оценке
рисков.ДокументФАО по пищевым продуктам и питанию 89. Рим. 2010, c. 104
9. Evaluare

Periodică
Lucrul
Curentă
individual
Atestarea 1
Atestarea 2
15%
15%
15%
15%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri, lucrări practice şi de laborator
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări şi lucrări de laborator

Examen final
40%

