




Curriculumul disciplinar ,, Reziduri agro-alimentare” prevede studierea metodelor practice, 

tehnologice şi inginerești în prelucrarea rezidurilor agro-aliementare. Deșeurile agro-alimentare se 

produc în fiecare fază a lanţului de producţie și de aprovizionare, precum și în faza de consum. Pentru 

aceasta pot exista multe motive. O parte din deșeurile agro-alimentare sunt produse în urma aplicării 

legilor, care sunt deseori implementate pentru a proteja sănătatea umană. O altă parte poate fi legată 

de preferinţele și obiceiurile consumatorului. Toate fazele și motivele diferite trebuie să fie analizate și 

stabilite drept necesare pentru a reduce deșeurile agro-alimentare. 

Importanța studierii unităţii de curs Reziduri agro-alimentare ține de prelucrarea reziduurilor din 

alimentație și a subproduselor din agricultură în obținerea de produse necesare,cu cheltuieli 

minime,din cele mai importante: biogazul, digestatul,ș.a 

Una dintre principalele probleme ale societăţii de astăzi este creşterea continuă a cantităţii de deşeuri, 

inclusiv cele din industria alimentară, cât și din sectorul agricol. În multe ţări, managementul durabil al 

deşeurilor, precum şi prevenirea acumulării şi reducerea cantităţii acestora au devenit priorităţi 

majore, aceasta reprezentând o contribuţie importantă la eforturile de a le soluționa prin 

implimentarea unor biotehnologii, tehnologii și metode practice în valorificarea și mărirea eficienței lor 

economice. 

Scopul studierii unității de curs este de a forma competențe profesionale în vederea aplicării unor 

metode practice, biotehnici, ș.a în vederea reciclării reziduurilor agro-alimentare; însușirea 

cunoștințelor care vizează date teoretice și practice privind impactul reziduurilor agricole și din 

industria alimentară cu mediul ambiant; distingerea surselor și categoriilor de deșeuri și reziduuri, 

valoarea lor poluantă. 

Pentru formarea competențelor specifice unității de curs, elevul trebuie să dețină cunoștințe și abilități 

achiziționate la disciplinele de cultură generală, cât și de formare profesională precum: 

1. Biochimie,  

2. Microbiologie,  

3. Ecologie. 

 

II.Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 
 

Studierea unității de curs Reziduri agro-alimentare permite formarea și dezvoltarea competențelor la 
viitorii specialiști pentru încadrarea în domeniul agro-alimentar de activitate. 
Curriculumul unității de curs Reziduri agro-alimentare asigură cunoaşterea termenilor și definiţiile 
acestora în domeniul ecologiei, biochimiei și formarea deprinderilor în procesul de obținere a 
produselor refolosibile utilizând reziduurile din sectorul agricol și din industria alimentară; înțelegerea 
proceselor fizico-chimice și biologice ce au loc în timpul biodegradării substratului organic; 
experimentarea unor factori de influiență în biodegradarea reziduurilor; de cercetare individuală, de a 
formula și a argumenta concluzii în baza unor rezultate obținute.  
Pornind de la esenţa teoriei instruirii şi de la modelul de predare a unității de curs prezentul 
curriculum: 
- dezvoltă interesul faţă de specialitate și orientează elevii spre activităţi independente de mini-

cercetare; 
- oferă posibilitatea exersării de activități, cum ar fi: formularea de ipoteze, desfăşurarea activităţii 

individuale, formularea de concluzii şi argumentarea lor, luarea de decizii; 
- propune desfăşurarea de activităţi independente şi în grup; 
- oferă elevului posibilitatea de a-şi asuma responsabilităţi, de a coopera, de a face observaţii; 
- oferă elevului şi profesorului posibilitatea de autoevaluare a activităţii. 
 
 
 
 



 
 

III.Competenţele profesionale specifice disciplinei 
 

1.Cunoașterea principalelor categorii de reziduuri(deșeuri) din agricultură și industria alimentară; 
2.Aplicarea principalelor modalități de stabilizare ecologică și obținere de produse refolosibile; 
3.Proiectarea unui management integrat în gestionarea și reciclarea deșeurilor și reziduurilor agro-
alimentare. 
 

IV. Administrarea disciplinei 
 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
seminar 

7 150 30 20 100 examen 5 

 
V.Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

1.Deșeuri și reziduuri agro-alimentare biodegradabile și reciclabile 

CS. Cunoașterea principalelor categorii de 
reziduuri(deșeuri) din agricultură și 
industria alimentară. 
-Identificarea surselor și categoriilor de 
deșeuri și reziduuri. 
 

1.1Introducere.Biosfera și resursele ei materiale. Noţiuni 
generale. Clasificarea și proprietățile reziduurilor. 
1.2 Deșeuri agricole și produse neutilizabile ale florei 
spontane și silviculturii. 
1.3Deșeuri și reziduuri din zootehnie. 
1.4Deșeuri și reziduuri organice din industria alimentară. 

2. Metode generale de reutilizare și/sau tratare 

CS. Aplicarea principalelor modalități de 
stabilizare ecologică și obținere de 
produse refolosibile; 
-distingerea tipurilor de biodegradări și 
impactul lor asupra mediului și sănătății 
omului. 
-înțelegerea proceselor fizico-chimice și 
biologice ce aul loc în timpul biodegradării 
substatului organic. 
-alegerea metodelor convenabile de 
reutilizare sau valorificare. 

2.1Biodegradarea nepoluantă a deșeurilor și reziduurilor 
organice. 
2.1.1Biodegradarea naturală(spontană) a deșeurilor și 
reziduurilor organice. 
2.1.2Biodegradarea controlată. 
2.1.3Biotehnici de compostare. 
2.2 Valorificarea și reciclarea deșeurilor și reziduurilor. 
2.2.1Valorificarea în agricultură sau zootehnie. 
2.2.2Valorificarea energetică. 
2.2.3Biodegradarea metanică și valorificarea deșeurilor sub 
formă de biogaz. 

3.Perspective ale managementului deșeurilor și reziduurilor 2.2 Compoziția chimică a produselor alimentare. 

CS.Proiectarea unui management integrat  
în gestionarea și reciclarea deșeurilor și 
reziduurilor agro-alimentare. 
- întocmirea unui proiect de management 
al deșeurilor. 

3.1Conceptul de management integrat al deșeurilor și 
reziduurilor solide. 
3.2Studii și prognoza privind generarea deșeurilor. 
 

 
 
 
 



 
 

VI.Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 
 

Nr. crt. Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

Individual Prelegeri 
Practică 

/seminar 

1. 
Deșeuri și reziduuri agro-alimentare 
biodegradabile și reciclabile 

40 8 
4 

28 

2. 
Metode generale de reutilizare și/sau 
tratare 

66 18 4 44 

3. 
Perspective ale managementului 
deșeurilor și reziduurilor 

44 4 12 28 

 Total 150 30 20 100 

 
VII. Studiu individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru 
 studiul individual 

Produse de elaborat 
Modalităţi de evaluare Termeni de 

realizare 

1. Deșeuri și reziduuri agro-alimentare biodegradabile și reciclabile 

1.Biosfera și resursele ei materiale  
2.Impactul om-biosferă și consecințele 
lui. 

Referat 
Proiect în grup 

Prezentarea 
referatului,proiectului 

Săptămâna 2 

3.Resursele energetice. 
4.Resursele materiale.  

Referat 
 

Prezentarea referatului Săptămâna 3 

5.Alternative de colectare a deșeurilor și 
reziduurilor. 
6.Stabilirea locațiilor pentru depozitare 
într-un depozit ecologic. 
7.Tehnici de sortare a deșeurilor și 
reziduurilor agro-alimentare. 

Argumentare scrisă 
Proiect în grup 

Prezentarea 
argumentării 
Prezentarea 
proiectului 

Săptămâna 4 

2. Metode generale de reutilizare și/sau tratare 

1.Evaluarea ciclului de viață a produselor 
alimentare. 
2. Produse convenționale sau produse 
organice. 

Proiect în grup 
Argumentare scrisă 
Documente 

Prezentarea 
proiectului 
Prezentarea 
argumentării 

Săptămâna 5 
 

3.Tratarea deșeurilor și reziduurilor-
standarde. 
4.Strategii de tratare a deșeurilor. 

Proiect în grup Prezentarea 
proiectului 

Săptămâna 6 

5.Recuperarea ca metodă de tratare a 
deșeurilor industriei alimentare. 
6.Producție mai curată –calitate și 
siguranța produselor  alimentare. 

Argumentare scrisă Prezentarea 
argumentării 

Săptămâna 7 



7.Minimizarea deșeurilor și reziduurilor 
agro-alimentare. 
8.Utilizarea biogazului provenit din 
reciclarea deșeurilor. 
9.Utilizarea bioetanolului provenit din 
deșeuri vegetale. 
10.Utilizarea biodieselului. 

Proiect în grup 
 
 
 
Proiect în grup 

Prezentarea 
proiectului 
 
 
Prezentarea 
proiectului 

Săptămâna 8 
 
 
 
Săptămâna 9 

11.Reziduurile alimentare-sursă de 
obținere a biohidrogenului. 
12.Degestatul-soluție în degradarea 
solului. 

Proiect în grup 
Rezumat  

Prezentarea 
proiectului, 
rezumatului 

Săptămâna 10 

    

3. Perspective ale managementului deșeurilor și reziduurilor 

1.Sectorul alimentar ca organizație. 
  

Argumentare scrisă Prezentarea 
argumentării 

Săptămâna 11 

2.Situația actuală a gestionării deșeurilor 
și reziduurilor agro-alimentare. 
3.Principii strategice și opțiuni de 
gestionare a deșeurilor. 

Studiu de caz  
 

Prezentarea studiului Săptămâna 12 

4.Impactul activităților de gestionarea a 
deșeurilor asupra mediului. 
5.Utilizarea eficientă a resurselor. 

Argumentare scrisă Prezentarea 
argumentării 

Săptămâna 13 

6.Proiectarea unui sistem de 
management integrat al deșeurilor din 
localitatea natală. 
7.Strategia națională de gestionare a 
deșeurilor agro-alimentare în R.M. 

Proiect în grup Prezentarea 
proiectului 

Săptămâna 14 

8.Afacere din reciclarea deșeurilor. Proiect în grup Prezentarea 
proiectului 

Săptămâna 15 

 
VIII.Lucrările practice recomandate 

 

Nr. Unități de 
învățare 

Lista lucrărilor practice/de laborator Ore 

1. Deșeuri și reziduuri agro-
alimentare biodegradabile 
și reciclabile 

1.Calculul cantității de deșeuri din producția vegetală. 
2.Calculul cantității de deșeuri și reziduuri din produsele 
alimentare. 
3.Examenul însușirilor fizico-chimice ale deșeurilor și 
reziduurilor. 

4 
4 
 

4 
 

2. Metode generale de 
reutilizare și/sau tratare 

1.Compostarea deșeurilor organice. 4 

3. 3. Perspective ale 
managementului deșeurilor 
și reziduurilor 

1.Aplicații practice în managementul deșeurilor. 4 

 Total 20 

 
 
 
 



 
 
 

IX.Sugestii metodologice 
 

La organizarea studierii unității de curs profesorul va folosi cele mai eficiente tehnologii de predare–
învățare-evaluare. La alegerea strategiilor didactice se va ține cont de mai mulți factori:  

- scopurile și obiectivele propuse;  
- conținuturile stabilite;  
- resursele didactice;  
- nivelul și capacitățile elevilor,  
- competențele ce trebuie dezvoltate. 

Profesorul va utiliza metode, procedee și tehnici de predare-învățare: explicația, conversația euristică, 
dezbaterea, expunerea, forme de lucru – frontal, individual și în echipă. 

Pentru formarea gândirii logico-creative profesorul va folosi următoarele metode: 
- asimilarea independentă şi dirijată a cunoştinţelor de către elevi în baza  îndrumărilor, literaturii 

ştiinţifice; 
- organizarea lucrului în grupe mici şi mari; 
- elaborarea referatelor. 

Pentru eficientizarea însuşirii materialului predat profesorul va folosi materiale didactice cât mai 
diverse: scheme, tabele, prezentări electronice, filme tematice, postere.  
 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 
 
Evaluarea competențelor profesionale specifice obţinute ajută la o autoapreciere corectă şi 
îmbunătăţire continuă a performanțelor viitorului specialist. Evaluarea se efectuează reieşind din 
obiectivele preconizate și determină în ce măsură fiecare obiectiv al conţinutului stabilit a fost realizat. 
Se recomandă aplicarea următoarelor tipuri de evaluare:  
evaluarea iniţială – la începutul studierii unității de curs, folosind testarea. 
evaluarea curentă – prin folosirea testărilor, analizei rezultatelor activităţii elevului, 
discuţia/conversaţia, prezentarea de către elevi a produselor elaborate.  

Evaluarea sumativă se va realiza la finele studierii unității de curs, prin realizarea examenului în 
formă de test sumativ.  
Testul sumativ. Scorurile însumate la rezolvarea testului vor în corespundere cu baremul de corectare, 

în baza criteriilor de evaluare specifice itemilor, care sunt incluşi în test. 

Criteriile de evaluare vor include:  

 corectitudinea interpretării itemilor propuși spre rezolvare,  

 corespunderea rezolvării propuse de condiţiile indicate în itemi,  

 corectitudinea metodei de rezolvare, 

  corectitudinea selectării răspunsului (pentru itemi cu alegere duală),  

 corectitudinea setului de selecţii (pentru itemi cu alegere multiplă),  

 stabilirea corectă a perechilor corelate (pentru itemii tip asociere), 

 corespunderea răspunsului setului prestabilit de valori, 

 corespunderea răspunsului cerinţelor din enunţul itemi (în cazul itemilor cu răspuns deschis). 

Se recomandă evaluarea produselor elaborate de către elevi la studiul individual prin:  
1. Studiu de caz, unde se va ține cont de corectitudinea interpretării studiului de caz propus, calitatea 
soluţiilor, ipotezelor propuse, argumentarea acestora; corespunderea soluţiilor, ipotezelor propuse 
pentru rezolvarea adecvată a cazului analizat, corectitudinea lingvistică a formulărilor, utilizarea 
adecvată a terminologiei, rezolvarea corectă a problemei asociate studiului analizat de caz, noutatea şi 
valoarea ştiinţifică a informaţiei, exactitatea rezultatelor şi rigoarea probelor, capacitatea de analiză şi 
de sinteză a documentelor, adaptarea conţinutului, originalitatea studiului, a formulării şi a realizării. 



2. Rezumat scris. Criteriile de evaluare a rezumatului scris se vor referi la: utilizarea formulărilor proprii 
privind alternativele de colectare a deșeurilor și reziduurilor; recuperarea ca metodă de tratare a 
deșeurilor industriei alimentare, ș.a, folosirea unui limbaj bogat, adecvat tematicii, înţelegerea 
esenţialului şi reproducerea lui, înlănţuirea ideilor, prezentarea argumentelor clare şi evidente. 
3. Referat. Se va ține cont de următoarele criterii: corespunderea referatului temei, profunzimea şi 
completitudinea dezvoltării temei, actualitatea conţinutului, coerenţa şi logica expunerii, utilizarea 
dovezilor din sursele consultate, modul de structurare a lucrării, analiza în detaliu a fiecărei surse de 
documentare. 
4. Proiect în grup. Se va evalua: elaborarea și structura proiectului, acurateţea, rigoarea si coerența 
demersului ştiinţific, logica și argumentarea ideilor, corectitudinea concluziilor; calitatea materialului 
folosit în proiectarea unui sistem de management integrat al deșeurilor din localitea natală, inițierea 
unei afaceri din reciclarea deșeurilor, semnificaţia datelor colectate, creativitatea și gradul de noutate 
pe care-l aduce proiectul în abordarea temei sau în soluţionarea problemei. 
5. Argumentare scrisă. Se va evalua corespunderea formulărilor temei, selectarea şi structurarea 
logică a argumentelor în corespundere cu tema, utilizarea unui limbaj adecvat şi bogat, respectarea 
normelor literare. 
 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

Pentru a realiza cu succes formarea competențelor în cadrul unității de curs Reziduri agro-alimentare 
este necesar să se creeze un mediu educațional adecvat, calitativ și productiv, centrat pe elev, care se 
va baza pe următoarele principii de organizare a formării : 

 crearea unui mediu de învățare autentic și relevant intereselor elevilor pentru formarea 
competențelor proiectate, însușirea de cunoștințe, formarea de deprinderi și abilități personale 
și profesionale – sală de clasă, laborator,reactivi chimici, sticlărie de laborator. 

 materiale – text informativ, notebook, filme tematice, planșe, postere, proiector cu ecran. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

resursa 

1. Bularda Gh.,D.Bularda,ș.a,Rziduuri menajere,stradale și 
industriale,Ed.Tehn.,1992. 

Sala de lectură 

2. C.Hagedus,Biotehnologii de reciclare a deșeurilor.Aplicații 
practice,Ed.AcademiePres.,Cluj-Napoca,2006. 

Sala de lectură  

3. L.Gavrilă,Gestionarea,valorificarea și minimizarea deșeurilor 
industriei alimentare,2007. 

Sala de lectură 

4. http://ecology.md/md/page/reciclarea-deseurilor-alimentare-in-san-
francisco 

Internet   

5. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=311576 Internet  

6. https://ru.scribd.com/doc/29221236/Reciclarea-Tratarea-Si-
Depozitarea-Deseurilor-Solide-DS 

Internet 
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