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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Șef lucrări dr. Steluța RADU 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

   În cuprinsul cursului se urmărește învățarea tehnologilor pentru desfăşurarea activităţii de 

procesare; cunoaşterea tehnologiilor clasice şi moderne prin: dobândirea și înţelegerea 

principiilor  teoretice și practice specifice tehnologiilor din industria uleiului, zahărului și a 

produselor zaharoase,, a abilităţilor de aplicare în practică a cunoştinţelor; formarea deprinderilor 

de a acţiona autonom în observarea, analiza, interpretarea şi oferirea de soluții, în vederea 

obținerii de produse finite în urma aplicării proceselor tehnologice; însuşirea de către studenţi a 

cunoştinţelor de condiţionare şi de prelucrare a materiilor prime folosite în industria uleiului, 

zahărului și a produselor zaharoase pentru transformarea lor în produse finite. 

La lucrările practice se vor desfășura activități didactice de învățare a studenţilor pentru 

însușirea tehnicii de lucru în laborator, precum și formarea deprinderilor practice de aprecire a 

calităţii produselor alimentare, care să le permită o bună cunoaştere a domeniului de aplicaţie 

tehnologică în domeniul fabricării uleiului, zahărului și a produselor zaharoase. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Obiectul de studiu, istoricul şi importanţa Tehnologii în industria uleiului, zahărului și a 

produselor zaharoase 

Tehnologia procesării sfeclei de zahăr : Recepţia şi depozitarea, însilozarea, curăţarea masei, 

prelucrarea sfeclei de zahăr, sortarea, fazele tehnologice de obținerea a zahărului tos, cubic. 

Tehnologia de procesare a bomboanelor sticloase: prezentarea schemei tehnologice, 

descrierea operațiilor, caracteristicile materiilor prime și a bomboanelor sticloase. 

Tehnologia de fabricare a ciocolatei: prezentarea schemei tehnologice, descrierea operațiilor, 

caracteristicile materiilor prime și a ciocolatei. 

Tehnologia de fabricare a bomboanelor de laborator: prezentarea schemei tehnologice, 

descrierea operațiilor, caracteristicile materiilor prime și a bomboanelor de laborator. 

Tehnologia de fabricare a uleiurilor comestibile: prezentarea schemei tehnologice, descrierea 

operațiilor, caracteristicile materiilor prime și a uleiurilor comestibile de flaorea soarelui, 

măsline. 

Tehnologia de fabricare a amidonului: prezentarea schemei tehnologice, descrierea 

operațiilor, caracteristicile materiilor prime și ale amidonului. 

 

Lucrări practice 

 



Reguli de protecţia muncii, norme de securitate şi sănătate, reguli PSI specifice laboratoarelor 

de analize; Prezentarea laboratorului: aparate şi ustensile de laborator; prezentarea punctelor de 

lucru în laborator. 

Analiza sfeclei de zahăr: metode de apreciere a calității, analiza senzorială și fizico-chimică 

Analiza bomboanelor sticloase.. Analiza senzorială și fizico-chimică. 

Analiza ciocolatei. Analiza senzorială, fizico-chimică. 

Analiza bomboanelor de laborator. Analiza senzorială și fizico-chimică 

Analiza produselor orientale: analiza senzorială și fizico-chimică. 

Analiza uleiurilor. Analzia senzorială, fizico-chimică, realizarea de rețete de fabricație pentru 

halva. 

Analiza amidonului. Analiza senzorială și fizico-chimică a amidonului. 

Colocviu final 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare probă scrisă 70% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare pe parcurs în timpul 

semestrului, colocviu de laborator. 
30% 
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