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Statutul disciplinei 
Disciplină de domeniu (opțională) 
 
Titular disciplină 
Prof. univ. dr. Constantin PASCAL 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

Deprinderea, însuşirea şi valorificarea conceptelor de baza din domeniul biotehnologiilor 
alimentare: prezentarea proceselor şi a produselor obținute prin biotehnologie, cunoașterea rolului 
microorganismelor utilizate în industria alimentară, utilizarea culturilor de microorganisme, 
obţinerea preparatelor enzimatice microbiene utilizate în industria alimentară; 

La aplicații practice se urmărește creșterea eficienței și a capacității de a transpune în practică 
a informaţiilor referitoare la procesele biotehnologice, la utilizarea microorganismelor şi 
enzimelor în industria alimentară; - abilitatea de a alege varianta optimă de proces biotehnologic; 
să se deprindă cu studierea și cercetare din domeniu. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Rolul şi importanţa biotehnologiilor alimentare 
Efectul aplicării biotehnologiilor moderne în industria alimentară și în alte domenii 
Enzimele şi rolul lor în biotehnologiile alimentare 
Importanţa enzimelor 
Natura proteică şi sursele de enzime 
Aspecte specifice fermentaţiei naturale care se desfăşoară prin activitatea enzimelor 
Imobilizarea enzimelor 
Procedee de imobilizare a enzimelor 
Cerinţele de inocuitate specifice preparatelor enzimatice 
Biotehnologia utilizării microorganismelor în industria alimentară 
Rolul microorganismelor utilizate în industria alimentară 
Grupe de microorganisme utilizate în industria alimentară 
Drojdii utilizate în industria alimentară 
Mucegaiuri utilizate în industria alimentară 
Realizarea culturilor starter de microorganisme 
Rolul şi importanţa culturilor starter 
Culturi starter de bacterii lactice 
Culturi starter concentrate de microorganisme 
Culturi starter concentrate de spori de mucegai 
Biotehnologii aplicate în industria amidonului 
Evoluţia procedeelor biotehnologice din industrializarea amidonului 
Proprietăţi şi structura amidonului 
Tehnologii de obţinere a amidonului modificat 
Zaharificarea prehidrolizatelor 



Utilizarea enzimelor şi a microorganismelor în industria berii 
Tehnologia malţului 
Utilizarea cerealelor nemalţificate în producerea berii 
Alterarea microbiană a berii 
Utilizarea enzimelor şi a microorganismelor în industria spirtului 
Materii prime utilizate în fabricarea spirtului 
Materii prime auxiliare utilizate în fabricarea spirtului 
Fabricarea spirtului din cereale şi cartofi 
Fabricarea spirtului din melasă 
Biotehnologia obţinerii drojdiei de panificaţie 
Obţinerea drojdiei de panificaţie 
Utilizarea enzimelor şi a microorganismelor în prelucrarea fructelor şi legumelor 
Utilizarea enzimelor în procesul de presare a fructelor 
Utilizarea enzimelor pectolitice în producerea nectarului din fructe 
Utilizarea enzimelor pectolitice în producerea sucului de tomate 
Utilizarea enzimelor pectolitice la prelucrarea fructelor 
Utilizarea microorganismelor la conservarea produselor vegetale 
Derularea proceselor de fermentaţie 
Utilizarea culturilor starter în fermentarea produselor vegetale 
Utilizarea enzimelor şi a microorganismelor în industria uleiurilor şi a grăsimilor  
Extracţia uleiului 
Rafinarea uleiului 
Interesterificarea uleiului 
Obţinerea de gliceride care conţin acizi graşi cu lanţ mediu (TCM) 
Utilizarea microorganismelor în industria uleiurilor şi a grăsimi 
Utilizarea enzimelor în industria zahărului şi a produselor zaharoase .  
Importanţa zahărului în alimentaţie 
Utilizarea preparatelor enzimatice complexe la confierea fructelor 
Utilizarea enzimelor în industria zahărului 
Utilizarea biotehnologiei în producerea edulcoranţilor cu nivel ridicat de îndulcire  
Importanta edulcoranţilor în alimentaţie 
Edulcoranţi utilizaţi în industria alimentară 
Utilizarea enzimelor pentru obţinerea sucralozei 

Aplicații practice 
Norme privind securitatea şi sănătatea în muncă şi situaţii de urgenţă specifice laboratorului de 
biotehnologii alimentare 
Condiții de calitate ale legumelor și fructelor utilizate în industria alimentară 
Cunoașterea fluxului tehnologic în cazul biotehnologiilor alimentare industriale 
Studiul fermentaţiei alcoolice. Fermentaţia spontană. Fermentaţia dirijată 
Utilizarea preparatelor enzimatice în industria berii. Testul de pasteurizare 
Studiul operaţiei de gelificare la obţinerea în condiţii de laborator a jeleurilor 
Influenţa compoziţiei mediului de cultură asupra acumulării de biomasă microbiană. 
Optimizarea mediului de cultură 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota finală 
Examen Evaluare orală 60% 
Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 
teste de verificare, colocviu de laborator. 40% 
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