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S01O101 Aditivi în industria alimentară 300 75 225 2 0 3 Examen 10
F01O002 Chimia şi tehnologia fabricării produselor lactate 150 45 105 1 0 2 Examen 5
F01O003 Chimia si tehnologia produselor şi 

preparatelor din carne şi peste
300 60 240 2 0 2 Examen 10

S01A104 Tehnologii ale produselor alimentare de origine 
vegetala 150 60 90 2 0 2 Examen 5

S01A105 Chimia şi tehnologia produselor de panificaţie
900 240 660 7 0 9 30

F 02O006 Chimia oenologică şi produse secundare vinicole 300 60 240 2 0 2 Examen 10
S02O107 Expertizarea produselor alimentare fluide: lactate,

grăsimi şi vinuri 150 60 90 2 0 2 Examen 5

F02O008 Bazale teoretice ale conservarii 300 75 225 2 0 3 Examen 10
S02O109 Tehnologia fabricării cafelei, dulciurilor şi

băuturilor răcoritoare
150 45 105 1 0 2 Examen 5

900 240 660 7 0 9 30
1800 480 1320 14 0 18 60

S03O110 Controlul calitatii produselor alimentare 150 40 110 2 0 2 Examen 5
S03A111 Biotehnologii în industria alimentară 150 40 110 2 0 2 Examen 5
S03A112 Tehnologii fermentative în  industria alimentară
F03O013 Toxicologia produselor alimentare 150 40 110 2 0 2 Examen 5
S03O114 Merceologia produselor alimentare 150 40 110 2 0 2 Examen 5
S 03 A 15 Marcheting şi management a produselor alimentare

Practica de specialitate 300 300 Examen 10
900 160 740 8 0 8 30

Teza de master 900 0 900 Examen 30

900 0 900 0 0 0 30
1800 160 1640 8 0 8 60

TOTAL 3600 640 2960 22 0 26 120

                           Calendarul universitar/graficul procesului de studii

Sem.I Sem.II Iarnă Vară Iarnă Primăvară Vară
1 Anul I 15 15 2 4 3 1 10
2 Anul II 10 2 2 5 3 1 0

L02A001 Pedagogia şi Psihologia învăţământului
universitar Examen 5

L03A002 Didactica universitară Examen 5

150 45 105

150 40 110
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Decanul Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică
doctor, conferenţiar universitar

Decanul Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică
doctor, conferenţiar universitar

V.Gladchi

doctor habilitat, profesor universitar

V.Gladchi

M.GonţaDirectorul Departamentului Chimie Industrială şi Ecologică

Notă explicativă 
Obiectivele principale ale programului de master Chimia şi tehnologia alimentară prevăd 

aprofundarea cunoştinţelor teoretice obţinute în cadrul ciclului I universitar; studiul detaliat al 
proceselor tehnologice de fabricare a principalelor produse alimentare; studiul acţiunii aditivilor 
alimentari şi rolul lor în procesele tehnologice şi în procesele de conservare; controlul calităţii 
produselor alimentare etc. 

Pentru realizarea complexă şi argumentată a procesului de studii în cadrul  masteratului 
programul prevede aşa discipline fundamentale cum sunt: Tehnologia fabricării cafelei, 
dulciurilor şi băuturilor răcoritoare; Chimia si tehnologia produselor şi preparatelor din carne 
şi peste; Chimia oenologică şi produse secundare vinicole; Metode de control operativ în 
protecţia consumatorului; Toxicologia produselor alimentare care vor fi complementate cu 
studiile mai profunde la obiectele de specializare, aşa cum sunt Aditivi în industria alimentară; 
Tehnologii ale produselor alimentare de origine vegetala; Expertizarea produselor alimentare 
fluide: lactate, grăsimi şi vinuri; Biotehnologii alimentare; Merceologia produselor alimentare; 
Marcheting şi management a produselor alimentare ş. a.  

Necesitatea studiilor de masterat la specialitatea Chimia şi tehnologia alimentară este  
condiţionată de importanţa şi rolul chimiei alimentare în tehnologia de obţinere a produselor 
alimentelor. Acest program include stabilirea legăturii dintre noţiunile ce descriu calitatea 
produselor şi restricţiile analitice privind caracterizarea chimică a compuşilor din alimente şi 
este destinat formării specialiştilor tehnologi-chimişti din domeniul industriei alimentare, a 
cercetătorilor cu activităţi în domeniul dat. Această specialitate este necesară în condiţiile 
dezvoltării perspective a sectorului agrar, ce stă la baza producerii materiei prime autohtone 
pentru industria alimentară şi pentru producerea alimentelor, care corespund cerinţelor pentru 
calitate, înaintate de Uniunea Europeană.  

Misiunea programului de masterat în Chimia şi tehnologia alimentară este de a forma 
specialişti calificaţi cu abilităţi de studiere a proceselor chimice specifice ce au loc în timpul 
procesării produselor alimentare şi care determină calitatea produselor alimentare; rolul 
aditivilor alimentari în tehnologiile produselor alimentare şi impactul lor asupra calităţii; 
standartizarea şi controlul calităţii produselor alimentare; elaborarea tehnologiilor noi, ecologic 
pure. Formarea în cadrul programului de masterat se deosebeşte de alte posibile programe de 
studii a tehnologiilor alimentare prin faptul că accentul se pune pe chimismul proceselor, rolul 
lor în formarea calităţii produselor alimentare şi controlul chimic al produselor alimentare. 

Calificarea ciclului II (master în Tehnologie chimică şi biotehnologii) este oferită 
studenţilor absolvenţi, care au realizat integral programul şi au promovat probele de evaluare cel 
puţin cu nota “5”. La finalizarea programului de formare absolventul deţine următoarele 
competenţe generale (integrarea cunoştinţelor din domeniile chimiei şi  tehnologiilor chimice; 
prognozarea direcţiilor principale de dezvoltare a chimie şi tehnologiei produselor alimentare; 
autoinstruirea continuă în domeniul tehnologiei produselor alimentare; coordonarea activităţii 
grupurilor profesionale; orientarea abilă în situaţii profesionale noi, inedite; analiza critică a 
situaţiei şi luarea de decizii în activitatea profesională; adaptarea mesajului comunicativ la 
diverse medii socio–culturale; demonstrarea responsabilităţii pentru calitatea muncii; lucru în 
echipă în cadrul proiectelor de cercetări comune) şi competenţe  specifice (aplicarea 
cunoştinţelor teoretice din domeniul chimiei în elaborarea şi perfecţionarea tehnologiilor  
produselor alimentare moderne ecologic pure; promovarea şi implimentarea metodelor 
performante şi a tehnologiilor modernizate în diferite ramuri ale industriei alimentare; 
anticiparea influenţei tehnologiilor aplicate asupra calităţii produsului finit; perfectarea 
bilanţurilor de materiale în domeniul tehnologiei alimentare; realizarea măsurilor concrete şi 
eficiente de control a produselor reeşind din standardele tehnice de normare; proiectarea şi 
realizarea activităţii de cercetare în domeniul tehnologiilor chimice). 

Deţinătorii diplomei de master la specialitatea Chimia şi tehnologia alimentară sunt 
solicitaţi pe piaţa muncii, activînd în funcţie de tehnologi – chimişti în instituţii de cercetări în 
domeniul chimiei şi tehnologiei alimentare, în Ministerele şi departamentele de ramură (Industria 
alimentară), unităţi de producere industrială a materiei prime şi produselor alimentare, 
departamente de certificare şi control a materiei prime şi produselor alimentare. 



Directorul Departamentului Chimie Industrială şi Ecologică M.Gonţa
doctor habilitat, profesor universitar








