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Statutul disciplinei 
Disciplină de domeniu (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Prof. univ. dr. Daniel SIMEANU 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

Obiectivul general: Conştientizarea rolului şi importanţei alimentaţiei pentru menţinerea 
sănătăţii. 

Obiective specifice: cunoașterea conținutul chimic al alimentelor şi al corpului uman precum 
şi rolul diferitelor substanţe în organismul uman; determinarea valorii nutritive a alimentelor; 
studierea valorii biologice a proteinelor alimentare şi calcularea unor mixturi proteice cu valoarea 
biologică maxim posibilă; cunoaşterea specificului digestiei omului; cunoaşterea necesarului de 
energie şi substaneţe nutritive a omului pentru satisfacerea metabolismului bazal şi a necesarului 
diferenţiat pe categorii de activităţi, vârstă şi sex; însuşirea tehnicilor de alcătuire a raţiilor 
alimentare şi a regimurilor de alimentaţie. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 
Introducere; Terminologie; Alimentaţia; Componentele hranei 
Nutrienţii şi rolul lor în alimentaţie – proteinele, lipidele, glucidele, vitaminele, mineralele, apa, 
substanţe antinutritive naturale  
Specificul digestiei la om 
Cerinţe de energie şi substanţe nutritive la om 
Principiile alimentaţiei raţionale - caracteristicile nutriţionale ale grupelor de alimente, 
recomandări privind alimentaţia raţională 

Lucrări practice 
Stabilirea valorii nutritive a principalelor grupe de produse alimentare 
Analiza influenţei prelucrărilor tehnologice asupra valorii nutritive a produselor alimentare 
Mărirea valorii nutritive a alimentelor prin suplimentarea cu nutrienţi 
Evaluarea nutriţională a proteinelor alimentare 
Stabilirea unei mixturi proteice cu valoare biologică maximă posibilă 
Stabilirea necesarului de energie şi substanţe nutritive pentru diferite tipuri de activităţi 
Alcătuirea şi analiza structurii raţiei alimentare 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare scris + oral 70% 
Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului Teste de verificare, colocviu de laborator 30% 
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