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 TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII DE 

MASTER DIN DOMENIUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE  

SESIUNEA IULIE ȘI SEPTEMBRIE 2022 

 

 

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor organizează examen de admitere în  

domeniul de masterat:  Ingineria Produselor Alimentare, la următoarele programe de studiu:  

 1. Managementul calității alimentelor (Lb. Engleză) 

 2. Siguranța alimentară și protecția consumatorului 

 3. Sisteme de procesare și controlul calității produselor alimentare 

4. Gastronomie, nutritie și dietetică alimentară 

5. Gastronomy, nutrition and dietetics (Lb. Engleză) 

 

Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate pentru admiterea la programele 

de studii de master din cadrul domeniului IPA, constă într-un examen scris, ce presupune 

rezolvarea a 15 întrebări tip grilă care corespund următoarelor tematici:  

- Tematica I: Chimia alimentelor (Anexa 1); 

- Tematica a II-a: Microbiologie alimentară (Anexa 2); 

- Tematica a III-a: Tehnologii generale în industria alimentară (Anexa 3). 

 

Subiectul va avea 15 întrebări x 6 puncte cu răspuns simplu, fără echivoc. Se acordă 

10 puncte din oficiu.  

Fiecare disciplină notată I-III va propune un set de 20 întrebări din care în ziua 

examenului se vor extrage 5 din fiecare categorie. Subiectele vor fi puse la dispoziţia 

candidaților. 

Corectarea răspunsurilor se va face pe baza unui barem, care va fi pus la dispoziţia 

Comisiei de examen împreună cu întrebările.  

Subiectele pe care le abordează aceste întrebări se regăsesc în tematica și bibliografia 

propusă.  
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Anexa 1. 

 

 

 

I. CHIMIA ALIMENTELOR  
 

1. Care din nutrienţii de mai jos este substanţă de rezervă în organisme vegetale? 

a) Proteine 

b) Amidon 

c) Glicogen 

 

 

2. Enzimele care catalizează hidroliza amidonului, utilizate în tehnologia pâinii sau berii 

sunt: 

a) amilaze (-amilaze şi -amilaze) 

b) amino glucozidaze de origine micotică 

c) -amilaze  

 

 

3. Degradarea glucidelor la temperaturi înalte poate determina formarea de compuşi coloraţi 

în brun proveniţi din: 

a) reacţii de  brunificare enzimatică 

b) reacţii Maillard (brunificare neenzimatică) 

c) deshidratare cu formare de compuşi caramelizaţi 

 

4. Factorii care favorizează oxidarea lipidelor din alimente sunt: 

a) concentraţia mai mare de acizi grași saturați 

b) lumină, O2 şi umiditate 

c) prezenţa vitaminei E şi A 

 

5. Selectaţi  varianta care conține exclusiv macroelemente: 

a) Ca, K, Mg, Na 

b) Na, K, Zn, Cu 

c) Fe, Zn, Se, Si 

 

6. Enzimele care hidrolizează lipidele sunt denumite: 

a) lipaze 

b) proteaze 

c) liaze 

 

7. Manitolul, sorbitolul sau xilitolul utilizați ca ingrediente în gumele de mestecat sunt: 

a) glucide cu rol de îndulcitor 

b) alcooli obținuți din manoză, glucoză, respectiv xiloză 

c) alcooli polihidroxilici obţinuţi din zaharoză 
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8. Componentele alimentelor cu rol de biocatalizator sunt: 

a) enzimele 

b) ionii metalici (K, Ca, Mg) 

c) fosfolipidele 

 

9. Ţesuturile tari (oase, cartilaje, piele) conţin: 

a) proteine globulare (albumină) 

b) proteine fibrilare (oseină, keratină şi colagen) 

c) fibroină 

 

10. Colagenul este: 

a) glucid de rezervă 

b) proteină globulară (solubilă în soluţii saline) 

c) proteină fibrilară 

 

11. La obţinerea caşurilor are loc un proces enzimatic din care rezultă: 

a) cazeină liberă 

b) paracazeinat de calciu 

c) cazeinat de calciu și acid lactic 

 

12. Maturarea brânzeturilor are loc: 

a) la brânzeturi acide (bogate în cazeină şi acid lactic) 

b) la caşuri obţinute prin acţiunea labfermentului, bogate în paracazeinat de calciu  

c) degradarea enzimatică a proteinelor la temperaturi înalte 

 

13.  Tocoferolii fac parte din categoria: 

a) Vitamine liposolubile 

b) Vitamine hidrosolubile 

c) Alcooli 

 

14. Gălbenuşul de ou este o sursă valoroasă de: 

a) glucide 

b) fosfolipide, fier şi luteină 

c) albumină 

 

15. Fibrele insolubile din cereale sunt reprezentate de: 

      a) celuloză şi hemiceluloză 

      b) pectine 

      c) amidon 

 

16. Fructele cele mai bogate în pectine sunt din categoria: 

a) Mere şi pere 

b) Căpşuni şi caise 

c) Zmeură și mure 
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17. Culoarea roşie a cărnii (de vită sau porc) se datorează: 

a) hemoglobinei 

b) cromoproteinelor ce conţin fier (mioglobină, miozină) 

c) colagenului 

 

18. Iaurtul rezultă prin fermentaţia lactică a: 

a) lactozei 

b) cazeinatului de calciu 

c) cazeinei 

 

19. Carnea de pasăre este albă pentru că: 

a) aceasta conţine albumină 

b) nu conţine cromoproteine cu fier  

c) conţine mai multe lipide cu acizi graşi nesaturaţi 

 

20. Alimentele obţinute prin fermentaţie alcoolică sunt: 

a) biscuiţii şi pastele 

b) produsele lactate acide 

c) cidrul şi berea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI 

MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR 

Str. Mănăştur , nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca , România 

Tel.: 0264-596384 /int. 118;   Fax: 0264-593792 

http://www.usamvcluj.ro 

 

6 

 

 

Anexa 2. 

 

 

II. MICROBIOLOGIA ALIMENTELOR 

 

 

1. Temperatura optimă de dezvoltare a bacteriei Escherichia coli este de: 

a. 220C  

b. 370C 

c. 800C 

 

2. Stafilococul auriu este termorezistent atunci când eliberează 

a. enterotoxina 

b. neurotoxina 

c. aflatoxina 

 

3. Drojdia Saccharomyces cerevisiae este folosită în procesul tehnologic de obţinere a 

produsului: 

a. Iaurt 

b. Bere 

c. Conserve 

 

4. Germenii patogeni din lapte sunt distruși prin tratamente termice de: 

a. Pasteurizare 

b. Refrigerare 

c. Congelare 

 

5. Lactobacillus bulgaricus și Streptococcus thermophilus sunt folosiţi în procesul 

tehnologic de obţinere al produsului: 

a. Iaurt 

b. Bere 

c. Conserve 

 

6. Bacteriile lactice termofile se multiplică la temperatura de: 

a. 220C  

b. 450C 

c. 800C 

 

7. Bacteriile lactice mezofile se multiplică la temperatura de: 

a. 220C  

b. 350C 

c. 800C 
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8. Indicatorul igienei este considerat bacteria: 

a. Escherichia coli 

b. Salmonella enterica 

c. Bacillus cereus 

 

9. Saccharomyces ellipsoideus vini este folosită în tehnologia de obținere a produsului:  

a. Iaurt 

b. Vin 

c. Conserve 

 

10. Termenul indicele de activitate al apei aw  descrie:  

a. Cantitatea de apă liberă  

b. Cantitatea de apă legată 

c. Numărul de microorganisme 

 

11. Lactobacillus brevis este o bacterie periculoasă pentru tehnologia: 

a. untului 

b. berii 

c. semiconservelor 

 

12. Multiplicarea drojdiei se face în principal prin: 

a. sciziparitate 

b. înmugurire 

c. corpi elementari 

 

13. Colorarea uniformă a produselor alimentare se poate face de către microorganismele 

care elaborează: 

a. Lecitina 

b. Pigment difuzibil 

c. Proteinaze 

 

14. Bacillus și Clostridium sunt baterii Gram 

a. G+ 

b. G- 

c. G + și G- 

 

15. Bacteriile sporogene sunt cele 

a. G+ 

b. G- 

c. G + și G- 
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16. Floarea vinului (numita si Mycoderma vini) este produsă de către 

a. Prioni 

b. Drojdii  

c. Paraziți 

 

17. Familia Enterobacteriaceae cuprinde bacterii localizate în principal la nivelul: 

a. Tubului enteral- digestiv 

b. Cordului 

c. Creierului 

 

18. Pentru a se dezvolta în alimente, microorganismele au nevoie de: 

a. resursă nutrițională, suport respirator şi temperatură adecvată 

b. suport respirator 

c. temperatură adecvată 

 

19. Refrigerarea alimentelor ale rol: 

a. Bacteriostatic 

b. Bactericid 

c. Fungicid 

 

20. Sterilizarea alimentelor distruge: 

a. Formele vegetative și sporulate 

b. Formele sporulate 

c. Formele vegetative 
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Anexa 3. 
 

III. TEHNOLOGII GENERALE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ 

 

1. În industria cărnii, ce se întelege prin procesul de abatorizare? 

a. tăierea animalelor și păsărilor în scopul obținerii cărnii și a produselor secundare necesare 

consumului uman; 

b. tranșarea cărnii; 

c. eviscerarea. 

 

2. Ce se ințelege prin operația de tranșare? 

a. scoaterea din cavitatea toracică și abdominală a organelor interne; 

b. împărțirea carcaselor în porțiuni anatomice distincte și desprinderea cărnii de pe oase; 

c. metodă de conservare a cărnii. 

 

3. Tratamentul termic al cărnii se desfășoară în mai multe faze: afumarea, fierberea și răcirea. 

Definiți operația de  afumare: 

a. metodă de conservare a cărnii; 

b. trecerea la temperaturi ridicate pentru a împiedica dezvoltarea germenilor;  

c. supunerea preparatelor din carne acțiunii fumului produs de arderea incompletă a lemnului 

sau rumegușului. 

 

4. Care este rolul operației de pasteurizare a laptelui? 

a. de curățire a laptelui; 

b. distrugerea microflorei laptelui și în special a bacteriilor patogene, fără modificarea valorii 

nutritive și a caracteristicilor organoleptice; 

c. să regleze conținutul de grăsime al laptelui. 
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5. Care este unitatea de măsură pentru parametrul tehnologic aciditatea laptelui? 

a. grade Brix; 

b. grade Baumé; 

c. grade Thörner. 

 

6. Prin ce se deosebește laptele sterilizat de cel pasteurizat? 

a. sunt distruse doar formele vegetative ale microorganismelor; 

b. nu își modifică proprietățile organoleptice; 

c. are o conservabilitate teoretic nelimitată, dar în același timp apar modificări ale 

caracteristicilor fizico-chimice (culoarea galben-brun, modificări de gust și aromă etc). 

 

7. Din ce grupă a produselor lactate face parte chefirul? 

a. Lapte de consum; 

b. Produse acide-dietetice; 

c. Smântână și unt. 

 

8. Care este semifabricatul de bază din care se obțin diferite sortimente de brânzeturi? 

a. Cașul; 

b. Zerul; 

c. Zara. 

 

9. Care este subprodusul rezultat la baterea smântânii în vederea obținerii untului? 

a. Cașul; 

b. Zerul; 

c. Zara. 
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10. Cu ce utilaj se realizează măcinarea cerealelor în industria morăritului? 

a. Valțul; 

b. Sita plană; 

c. Finisorul de tărâțe. 

 

11. Care substanță este preponderentă în compoziția făinii de grâu? 

a. substanțele minerale; 

b. amidonul; 

c. substanțele proteice. 

 

12. Zahărul destinat depozitării de lungă durată, trebuie să  aibă un conținut de zaharoză de 

minim: 

a. 99,8 %; 

b. 95 %; 

c. 98 %. 

 

13. Ce subprodus din industria zahărului este utilizat atât în stare umedă, cât și uscată la 

furajarea animalelor? 

a. Melasa; 

b. Borhotul; 

c. Nămolul. 

 

14. În industria uleiurilor vegetale, ce reprezintă semifabricatul miscelă? 

a. amestecuri miscibile;  

b. amestecuri nemiscibile; 

c. amestec ulei + solvent organic. 
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15. Neutralizarea uleiului, este necesară pentru următorul scop: 

a. îndepărtarea acizilor grași liberi; 

b. eliminarea cerurilor și a gliceridelor saturate; 

c. îndepărtarea substanțelor străine care imprimă uleiului miros și gust străin. 

 

16. Materia primă la fabricarea malțului pentru bere este orzul sau orzoaica. Ce conținut de 

amidon au aceste cereale, raportat la substanța uscată? 

a. 55 – 65 %; 

b. 8 – 13%; 

c. 65 – 75%.  

 

17. Ce reprezintă indicația “E.P. 11%” de pe eticheta ambalajelor de bere? 

a. conținutul de alcool; 

b. extractul primar al mustului de bere (totalitatea substanțelor care trec în soluție la brasaj); 

c. conținutul de enzime care produc zaharificarea. 

 

18. Spirtul se obține din materii prime amidonoase (cartofi, porumb), cât și dintr-un 

subprodus obținut în industria zahărului. Care este acesta? 

a. borhotul; 

b. melasa; 

c. nămolul. 

 

19. În ce constă operația de dezbrobonire, întâlnită în cadrul procesului tehnologic de obținere 

a vinurilor? 

a. zdrobirea strugurilor; 

b. separarea boabelor de struguri de pe ciorchini; 

c. presarea boștinei. 
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20. Una din operațiile privind îngrijirea vinului este “pritocul” (pritocirea). Care este scopul 

acestei operații? 

a. scurgerea gravitațională a mustului ravac din mustuială; 

b. scurgerea mustului prin presarea boștinei; 

c. separarea vinului de pe drojdie și de substanțele care se găsesc sub formă de depozit pe 

fundul vasului (tragerea de pe drojdie). 

 

 

 

 


