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Statutul disciplinei 
Disciplină de domeniu (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Prof. univ. dr. Constantin PASCAL 
 
Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii) 

Deprinderea, însuşirea şi valorificarea conceptelor de baza din domeniul biotehnologiilor 
alimentare: prezentarea proceselor şi a produselor obţinute prin tehnologii alimentare tradiţionale, 
cunoaşterea rolului microorganismelor utilizate în industria alimentară, utilizarea culturilor de 
microorganisme, atestarea produselor tradiţionale. 

La aplicaţii practice se urmăreşte prezentarea aspectelor specifice certificării şi 
omologării produselor alimentare tradiţionale în ţara noastă şi în Uniunea Europeană. De 
asemenea, sunt prezentate siglele specifice produselor alimentare certificate, se studiază modul în 
care se întocmeşte caietul de sarcini pentru certificarea unui produs şi sunt prezentate 
organismele şi etapele certificării produselor alimentare tradiţionale. 
 
Conţinutul disciplinei (programa analitică) 

 
Curs (Capitole/subcapitole) 

Importanţa şi rolul produselor tradiţionale 
Enzimele şi rolul lor în biotehnologiile alimentare: definiţie surse de enzime, rol  
Biotehnologia utilizării microorganismelor în industria alimentară: grupe de microorganisme 
utilizate în domeniul industriei alimentare 
Certificarea produselor alimentare tradiţionale în Uniunea Europeană: cunoaşterea procedurilor 
europene referitoare la modalitatea protejării produselor tradiţionale locale pe baza schemelor de 
calitate (IGP, DOP, STG) 
Atestarea produselor tradiţionale româneşti: cunoaşterea procedurilor naţionale utilizate la atestarea 
produselor tradiţionale, a reţetelor consacrate, a produselor montane şi a specialităţilor tradiţionale 
garantate 
Tehnologii aplicate în prelucrarea tradiţională a legumelor şi fructelor: prezentarea tehnologiilor 
tradiţionale utilizate la conservarea produselor vegetale, a tehnologilor obţinerii murăturilor tradiţionale 
Tehnologii tradiţionale de obţinere a băuturilor fermentate din fructe şi legume: analiza 
procesului de fermentaţie în vederea obţinerii băuturilor tradiţionale din fructe şi legume 
Tehnologii tradiţionale de obţinere a oţetului alimentar: analiza tehnologiei aplicate în obţinerea 
oţetului din vin, mere etc 
Tehnologii tradiţionale de obţinere a băuturilor alcoolice naturale distilate: prezentarea proceselor 
specifice fluxului tehnologic în vederea obţinerii obţinere băuturilor alcoolice tradiţionale 
Tehnologii tradiţionale utilizate la conservarea legumelor şi fructelor: principii şi cerinţe ale 
conservării fructelor şi legumelor, metode de conservare tradiţională a legumelor şi fructelor 
Produse tradiţionale europene 

 
 
 
 



Aplicaţii practice 
Norme privind securitatea şi sănătatea în muncă şi situaţii de urgenţă specifice laboratorului de 
biotehnologii alimentare 
Rolul şi importanţa produselor alimentare tradiţionale 
Caiet de sarcini pentru atestarea produselor tradiţionale, a reţetelor consacrate şi a produselor montane 
Termeni şi condiţii pentru certificarea produselor alimentare 
Organisme naţionale şi europene cu rol în certificarea produselor alimentare tradiţionale 
Sistemul european de etichetare a produselor alimentare tradiţionale 
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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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