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Statutul disciplinei 
Disciplină obligatorie 
 
Titular disciplină 
Șef lucr dr. Doina LEONTE  
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 
Obiectivul general:  Familiarizarea cu noţiunile fundamentale de igienă alimentară şi cu 
conceptul de profilaxie ; asimilarea cunoştinţelor necesare privind normele igienico-sanitare 
impuse de legislaţia în vigoare; - însușirea cunăștințelor un ansamblu vast de cunoştinţe privind  
acţiunea factorilor de risc asupra  calităţii şi salubrităţii alimentelor şi implicit asupra sănătăţii 
umane si efectul lor asupra acesteia; deprinderea tehnicilor şi metodelor practice de igienizare în 
unităţile de industrie alimentară; 

Obiective specifice:  Utilizarea terminologiei specifice, aplicarea tehnicilor şi metodelor practice 
de igienizare în umităţile de industrie alimentară ca și a legislației sanitare în domeniu, 
cunoscând consecințele nerespectării acesteia. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 

Domeniul de studiu al disciplinei de igienă alimentară 
Clasificarea produselor alimentare 
Factori care influenţează starea de igienă a alimentelor 
Contaminarea alimentelor: Contaminarea biologică. Contaminarea chimică. Contaminarea pe 
calea aerului. Originile umane ale biocontaminării.Contaminarea prin apă.Alterarea alimentelor 
Impurităţile şi murdăria. Resturile de produse alimentare. Depozitele formate pe suprafețe. 
Coloniile de microorganisme 
Principii igienice privind clădirile şi echipamentele destinate prelucrării, manipulării şi 
depozitării alimentelor: Cerințe igienice privind proiectarea, amplasarea, construcția și 
dimensionarea unităților de profil. Cerințe igienice pentru încăperile în care se 
prepară/tratează/prelucrează produsele alimentare. Cerințe igienice pentru echipamentele care 
vin în contact cu alimentele. Cerințe igienice pentru depozitele de alimente. Cerințe igienice 
pentru produsele alimentare din unitățile cu profil alimentar 
Transportul igienic al alimentelor. Cerințe igienice pentru produsele alimentare din unitățile cu 
profil alimentar 
Metode şi mijloace de curăţare în unităţile de alimentație publică. Etapele igienizării 
Igiena personalului din unităţile de alimentaţie publică 
Specificul igienei alimentare în unităţile de alimentaţie publică 

Lucrări practice 
Acte normative naţionale şi internaţionale privind igiena alimentară  
Metode generale de apreciere a stării de igienă a alimentelor 
Laptele - cerinţe igienico-sanitare, caracterele organoleptice  
Ouăle- controlul prospeţimii 



Controlul igienic al cărnii - caracterele organoleptice ale cărnii de vită şi de porc, precum şi a 
preparatelor din carne 
Controlul igienic al cărnii de pasăre, - caracterele organoleptice 
Controlul igienic al peştelui şi icrelor - caracterele organoleptice 
Grăsimile, Făina şi pâinea - cerinţe igienico-sanitare 
Igiena apei 
Produsele zaharoase,  
Băuturile alcoolice, Băuturile nealcoolice  - cerinţe igienico-sanitare 
Cerinţe igienico-sanitare în unităţile de alimentaţie publică 
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen 
Cunoaşterea terminologiei utilizate în Igiena 
alimentară Capacitatea de utilizare adecvată a 
noţiunilor din Igiena alimentară. 

70% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Însuşirea problematicii tratate la orele de laborator; 
 Cacitatea de a utiliza corect metodele, modelele şi 
testele parcurse. 

30% 
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