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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (opțională) 

 

Titular disciplină 

Conf. dr. Daniel SIMEANU 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

 Conştientizarea rolului şi importanţei alimentaţiei pentru menţinerea sănătăţii. 

 Cunoştinţe cu privire la: conţinutul 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 (Capitole/subcapitole) 

1. Introducere; Terminologie; Alimentaţia;Componentele hranei 

2. Nutrienţii şi rolul lor în alimentaţie. Proteinele 

3. Nutrienţii şi rolul lor în alimentaţie. Lipidele 

4. Nutrienţii şi rolul lor în alimentaţie. Glucidele 

5. Nutrienţii şi rolul lor în alimentaţie. Vitaminele 

6. Nutrienţii şi rolul lor în alimentaţie. Mineralele 

7. Nutrienţii şi rolul lor în alimentaţie. Apa; Substanţe antinutritive naturale 

8. Specificul digestiei la om 

9. Cerinţe de energie şi substanţe nutritive la om 

10. Principiile alimentaţiei raţionale. Caracteristicile nutriţionale ale grupelor de alimente 

11. Principiile alimentaţiei raţionale. Recomandări privind alimentaţia raţională 

 

Lucrări practice 

1. Stabilirea valorii nutritive a principalelor grupe de produse alimentare 

2. Evaluarea nutriţională a proteinelor alimentare 

3. Stabilirea unei mixturi proteice cu valoare biologică maximă posibilă 

4. Consecinţe nutriţionale ale procesării alimentelor 

5. Analiza influenţei prelucrărilor tehnologice asupra valorii nutritive a produselor alimentare 

6. Mărirea valorii nutritive a alimentelor prin suplimentarea cu nutrienţi 

7. Stabilirea necesarului de energie şi substanţe nutritive pentru diferite tipuri de activităţi 

8. Alcătuirea şi analiza structurii raţiei alimentare 
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4.  

Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare scrisă și orală 70% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 
Proiect 30% 

 

 

Persoana de contact 

Conf. dr. Daniel SIMEANU 

Facultatea de Zootehnie - USAMV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România 

telefon: 0040 232 407591  

E-mail: dsimeanu@uaiasi.ro 

Modalități de evaluare Procent din nota finala ̆ 
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