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Statutul disciplinei 

Disciplină de specialitate (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Prof. univ. dr. Liviu IRIMIA 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

În cadrul cursului se urmăreşte însușirea și înțelegerea bazei teoretice specifice tehnologiei de 

prelucrare a legumelor și fructelor, a abilităților de aplicare în practică a cunoștințelor teoretice 

precum și formarea deprinderii de a acționa autonom pentru a observa, analiza, interpreta și oferi 

soluții problemelor concrete din domeniul valorificării legumelor și fructelor. 

La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu particularitățile tehnologice și 

de siguranță a legumelor și fructelor precum și a tehnicii de lucru în analiza calității acestora. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

1. Caracterizarea tehnologică a legumelor şi fructelor. 

2. Compoziţia chimică a legumelor şi fructelor. 

3. Procesele biologice post-recoltare la legume şi fructe. 

4. Particularităţile fluxului de valorificare a fructelor şi legumelor. 

5. Factorii care determină calitatea legumelor şi fructelor. 

6. Deprecierea şi alterarea post-recoltare a legumelor şi fructelor. 

7. Analiza calităţii legumelor şi fructelor. 

8. Factorii de risc în producţia de legume şi fructe. 

9. Sistemele de management a siguranţei alimentare a legumelor şi fructelor. 

 

Lucrări practice 

Analiza elementelor de autenticitate şi stării fitosanitare  a  legumelor şi fructelor 

Evaluarea gradului de maturare a fructelor prin proba cu iod 

Determinarea fermităţii structo-texturale a fructelor şi legumelor 

Analiza senzorială a fructelor şi legumelor proaspete 

Determinarea substanţei uscate solubile prin metoda refractometrică 

Determinarea acidităţii titrabile a legumelor şi fructelor 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare scrisă 75% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare scrisă în timpul semestrului, 

referat, colocviu de laborator. 
15% 

Prezență la curs 10% 

 

 

Persoane de contact 

Prof. univ. dr. Liviu IRIMIA 
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telephon: 0040 232 407346, fax: 0040 232 260650  

E-mail: liviuirimia2005@yahoo.fr,  
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