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Statutul disciplinei 
Disciplină în domeniu (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Șef lucr. dr. Cristina Gabriela RADU-RUSU 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind principalii 
aditivi alimentari şi a celor mai folosite ingrediente în industria alimentară, a modului de utilizare 
şi identificare în produsele alimentare. 

La lucrările practice se urmăreşte: însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice de bază privind 
tipurile, structura, modul de obţinere şi domeniul de aplicaţie al aditivilor şi al ingredientelor 
utilizate în industria alimentară; cunoaşterea dozelor admisibile, precum şi a restricţiilor care se 
impun la utilizarea unor aditivi alimentari; crearea deprinderilor practice de laborator privind 
analiza aditivilor şi ingredientelor alimentare. 
 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 
Curs 

Utilizarea aditivilor în industria alimentară: istoric, scop, definiţii, aspecte toxicologice, metode 
de cercetare, clasificare, codificare. 
Coloranţi alimentari: noţiuni despre culoare, condiţii de calitate, clasificarea coloranţilor 
(naturali şi sintetici). 
Substanţe antiseptice (de conservare) şi stabilizatoare: rol, clasificare, mod de acţiune. 
Antioxidanţii alimentari: mecanismul oxidării lipidelor şi metode de măsurare a gradului de 
oxidare; antioxidanţi: definiţie, clasificare, principalii reprezentanţi şi domenii de aplicaţie. 
Substanţe emulgatoare: proprietăţi, clasificare, emulgatori utilizaţi. 
Agenţi cu acţiune de sechestrare, stabilizare, tamponare, întărire, creştere şi sinergetică a 
capacităţii de hidratare: generalităţi, mod de acţiune, reprezentanţi. 
Acidulanţi 
Hidrocoloizi şi substanţe stabilizatoare: clasificare, proprietăţi fizico-chimice,  reprezentanţi. 
Arome, aromatizanţi şi potenţiatori de aromă: definiţii, clasificare, reprezentanţi. 
Edulcoranţii: generalităţi, clasificare, utilizare, reprezentanţi. 
Dozele în care aditivii se folosesc în produsele  alimentare 
Efectele adverse ale unor aditivi alimentari 
Ingrediente pentru industria alimentară: clorura de sodiu, îndulcitorii, substanţe pentru scăderea 
activităţii apei, derivate proteice. 

Lucrări practice 
Măsuri de protecţia muncii. Norme de prim ajutor. Pregătirea probelor pentru analizele fizico-
chimice. 
Aditivii alimentari-legislaţie, utilitare/rol, identificare. 
Determinarea coloranţilor din produsele alimentare. 
Influenţa diferitelor substanţe antiseptice asupra conservabilităţii produselor alimentare. 
Determinarea acidului benzoic şi a sărurilor sale. 
Determinarea acidului boric. 



Potenţialul oxidativ al alimentelor în prezenţa/absenţa antioxidanţilor. 
Analiza cantitativă a BHA din diferite produse cu conţinut ridicat de grăsimi. 
Determinarea acidului ascorbic. 
Determinarea conţinutului de nitraţi şi nitriţi. 
Dozarea clorurilor din diferite produse alimentare. 
Aspecte specifice utilizării aditivilor alimentari pe grupe de produse alimentare. 
Colocviu de verificare a cunoştinţelor. 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen scris 70% 
Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 
teste de verificare. 30% 
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