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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Prof.univ. dr. ROBU Teodor 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind 

materiile prime vegetale provenite de la plantele culturilor de câmp: inflorescente, seminţe, 

fructe, tulpini tuberizate, rădăcini; Cunoaşterea însuşirilor de calitate a materiilor prime 

vegetale: fizice, chimice şi biochimice; Cunoaşterea factorilor care influenteaza calitatea si 

productivitatea materiilor prime vegetale 

La lucrările practice se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind 

recunoasterea speciilor furnizoare de materii prime vegetale, clasificarea partilor edibile, 

modalitati de investigare a calității materiilor prime vegetale reprezentate de cereale, 

leguminoase, oleaginoase, radăcinoase și tublerculifere și a altor categorii.   

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 

1 - Probleme generale: obiectul disciplinei, importanţă. Factorii care determină obţinerea 

materiilor prime. 

2 - Materii prime din grupa cerealelor. Importanţă, răspândire, morfologia şi anatomia 

fructelor. 

3 - Principalele specii de cereale. Grâul. Morfologia, anatomia şi compoziţia chimică a 

materiei prime. 

3.1. Grâul, Secara, Triticale.  Morfologia, anatomia şi compoziţia chimică. 

3.2. Orzul şi orzoaica. Obţinerea malţului.  Morfologia, anatomia şi compoziţia 

chimică. 

3.3. Porumbul : importanţă, răspândire, morfologia fructului. Anatomia fructului. 

Indici de calitate. 

4 - Materii prime de la plantele leguminoase pentru boabe. Specii cultivate. Suprafeţe şi 

producţii. 

5 - Materii prime provenite de la plantele producătoare de grăsimi. Importanţă, suprafeţe, 

producţii. 

5.1. Floarea-soarelui : importanţă, răspândire, morfologia fructului, anatomia şi indici 

de calitate. 

6 - Materii prime de la plantele textile. Suprafeţe, producţii, indici de calitate. 

7 - Materii prime de la plantele tuberculifere şi rădăcinoase. Cartoful. Importanţă, 

morfologie, anatomie. 

7.1. Sfecla pentru zahăr. Cicoarea. Importanţă, Morfologie, anatomie, compoziţie chimică. 

Cap. 8,9,10 - Materii prime obţinute de la tutun, hamei şi plante medicinale. Importanţă, 

compoziţie chimică. 

Lucrări practice 

Introducere in studiul materiilor prime vegetale. Clasificarea speciilor fitotehnice. Norme de 

protecţia muncii în laboratoarele de materii prime  vegetale.  

Caractere de recunoaştere a seminţelor speciilor furnizoare  de materii prime vegetale. 

Determinarea calităţii materiei prime: formarea probelor,  determinarea purităţii. 



Determinarea masei seminţelor: masa absolută a 1000  boabe, masa relativă, masa specifică, 

masa hectolitrica. 

Determinarea germinatiei. Determinarea  umidităţii a seminţelor (boabelor). 

Materii prime vegetale din grupa I a cerealelor: grâul, orzul, secara, triticale, ovăz. 

Materii prime vegetale din grupa a II a cerealelor: porumbul, sorgul, orezul, meiul, hrişca. 

Materii prime vegetale din grupa leguminoaselor pentru boabe: mazărea, fasolea, soia. 

Materii prime vegetale din grupa oleaginoaselor: floarea-soarelui.  

Materii prime frurnizate de specii radacinoase: sfecla. 

Materii prime frurnizate de specii tuberculifere: cartoful. 

Alte materii prime vegetale – tutunul şi hameiul.  

Verificarea cunoştinţelor. 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare scrisă 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
40% 
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