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Statutul disciplinei 
Disciplină de domeniu (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Șef lucr. dr. Bogdan-Vlad AVARVAREI 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 
Disciplina „Procesarea produselor agricole” este o disciplină de cultură generală în pregătirea 
universitară pentru studiul tehnologiei produselor alimentare şi a dezvoltării ei ulterioare, care 
studiază bazele teoretice ale principalelor fluxuri tehnologice pentru obţinerea produselor 
alimentare; să cunoască operaţiile şi etapele specifice diferitelor subramurilor din industria 
alimentară; să cunoască aparatele şi utilajele care produc transformarea materiei prime în produs 
finit; să cunoască instalaţiile specifice subramurilor din industria alimentară; să cunoască 
principalele caracteristici senzoriale şi proprietăţi fizico-chimice ale produselor alimentare; să 
cunoască şi să înţeleagă teoriile şi metodele care guvernează fluxurile tehnologice din industria 
alimentară şi anume: factorii care intervin în desfăşurarea operaţiei, principiile ştiinţifice pe care 
se bazează operaţia sau care coordonează factorii principali, relaţii de conservare şi corelare care 
stabilesc valoarea mărimilor necesare proiectării tehnologice, tipuri reprezentative de utilaje; să 
cunoască şi să utilizeze cele mai noi metode de procesare care pot fi folosite la prelucrarea 
produselor agricole. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 

1. Tehnologia şi metodele de preparare şi conservare a pâinii. 
2. Tehnologia de obţinere a pastelor făinoase, grisinelor şi sticksurilor. 
3. Tehnologia obţinerii biscuiţilor, vafelor şi napolitanelor. 
4. Tehnologia de obţinere a produselor de patiserie şi cofetărie. 
5. Tehnologia de fabricarea a turtei dulci. 
6. Tehnologia de obţinere a blaturilor de tort şi a foilor de ruladă şi placintă. 
7. Tehnologia produselor din legume şi fructe conservate cu ajutorul antisepticilor 
(semifabricate). Conservarea prin tratamente termice a legumelor şi fructelor. 
8. Dozarea, exhaustarea şi închiderea recipientelor cu produse din legume şi fructe. Metode şi 
instalaţii pentru termosterilizarea produselor din legume şi fructe. 
9. Tehnologia produselor conservate prin acidifiere (naturală, artificială, mixtă). Tehnologia 
produselor conservate cu zahăr (gelificate şi negelificate). 
10. Tehnologia produselor conservate prin uscare. Tehnologia produselor concentrate din 
legume şi fructe. 
11. Tehnologii speciale de valorificare a legumelor şi fructelor. Tehnologia de obţinere a 
sucurilor din fructe şi legume. 
12. Linii tehnologice continuui utilizate în industria conservelor din legume şi fructe. 
13. Tehnologia obţinerii produselor din ouă. 



Lucrări practice 

1. Norme de tehnica securităţii muncii. Consumuri specifice în industria panificaţiei. 
Randamentul la fabricare. Obţinerea pastelor făinoase, blaturior, ruladelor, biscuiţilor etc. 
2. Industrializarea legumelor şi fructelor. 
3. Analiza fizico-chimică a produselor din ouă. 
4. Verificarea cunoştiinţelor. 
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Examen scris  80% 
Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului Colocviu de laborator 20% 
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