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 TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII DE 

MASTER DIN DOMENIUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE  

SESIUNEA IULIE ȘI SEPTEMBRIE 2021 

 

 

Faculatea 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 si 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 limba româna); (Anexa 4 limba 

engleză) 

- Tematica a II a: Microbiologie alimentară (Anexa 2 limba româna); (Anexa 5 

limba engleză) 

- Tematica a  III-lea:Tehnologii generale în industria alimentară (Anexa 3 limba 

româna); (Anexa 6 limba engleză) 

.  

Subiectul va avea 15 întrebări x 6 puncte cu răspuns simplu, fară 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 extrag 5 din fiecare categorie. Subiecte vor fi puse la dispoziţia studenţilor. 

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 propusă. 

Bibilografia este disponibilă în format electronic pe situl admiterii.  
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Anexa 1. 

 

 

 

I. CHIMIA ALIMENTELOR  

 

1. Care din nutrienţii de mai jos sunt substanţe de rezervă in organisme vegetale? 

a) Proteine 

b) Amidon 

c) Glicogen 

 

 

2. Enzimele care catalizeaza 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 grasi saturati 

b) lumină, O2 şi umiditate 

c) prezenţa vitaminei E şi A 

 

5. Selectaţi  varianta care contine 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) protease 

c) liaze 

 

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

a) glucide cu rol de îndulcitor 

b) alcooli obtinuti din manoză, glucoză, respectiv xiloză 
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c) alcooli polihidroxilici obţinuţi din zaharoză 

 

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 ( albumina) 

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 si 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. Galbenuşul 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) Zmeura si 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 fermentaţie lactică a: 

a) lactozei 

b) cazeinatului de calciu 

c) cazeinei 

 

19. Carnea de pasăre este albă pentru că: 

a) 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 
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Anexa 2. 

 

 

II. MICROBIOLOGIA ALIMENTELOR 

 

 

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

a. 220C  

b. 370C 

c. 800C 

 

2. Stafilococul auriu este termorezistent atunci cand 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 distrusi prin tratamente termice de: 

a. Pasteurizare 

b. Refrigerare 

c. Congelare 

 

5. Lactobacillus bulgaricus si Streptococcus termophylus sunt folosiţi in procesul 

tehnologic de obţinere al produsului: 

a. Iaurt 

b. Bere 

c. Conserve 

 

6. Bacteriile lactice termofile se multiplica la temperatura de: 

a. 220C  

b. 450C 

c. 800C 

 

7. Bacteriile lactice mezofile se multiplica 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 folosi in tehnologia de obtinere a produsului:  

a. Iaurt 

b. Vin 

c. Conserve 

 

10. Termenul aw  inseamna 

a. Cantitatea de apa liberă (water activity) 

b. Cantitatea de apa legata 

c. Numarul de microorganism 

 

11. Lactobacillus brevis este o bacterie periculoasă pt tehnologia: 

a. Untului 

b. Berii 

c. Semiconservelor 

 

12. Multiplicare drojdie se face in principal prin: 

a. Sciziparitate 

b. Inmugurire 

c. Corpi elementari 

 

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

elaborează: 

a. Lecitina 

b. Pigment difuzibil 

c. Proteinase 

 

14. Bacillus si Clostrium sunt baterii Gram 

a. G+ 

b. G- 

c. G + si G- 

 

15. Bacteriile sporogene sunt cele 

a. G+ 

b. G- 

c. G + si G- 

 



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 

 

8 

 

 

16. Floarea vinului este produsă de către 

a. Actinomicte 

b. Drojdii  

c. Paraziti 

 

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

a. Tubului enteral- digestiv 

b. Cordului 

c. Creierului 

 

18. Pentru a se dezvolta in alimente microorganismele au nevoie de 

a. Resursă nutritională, suport respirator şi temperatură adecvată 

b. suport respirator 

c. temperatură adecvată 

 

19. Refrigerarea alimentelor ale rol: 

a. Bacteriostatic 

b. Bactericid 

c. Fungicide 

 

20. Sterilizarea alimentelor distuge: 

a. Formele vegetative si sporulate 

b. Formele sporulate 

c. Formele vegetative 
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Anexa 3. 

 

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 a 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 să modifice 

valoarea nutritivă și caracteristicile organoleptice ale lui; 

c. să regleze conținutul de grăsime a 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 modifica 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 aroma etc). 

 

7. Chefirul din ce grupă a produselor lactate face parte? 

a. laptelui de consum; 

b. produselor acide-dietetice; 

c. smantânii și a untului. 

 

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. În industria morăritului, cu ce utilaj se realizează măcinarea cerealelor? 

a. Valțul; 

b. Sita plană 

c. Finisorul de tărâțe. 

 

11. Referitor la compoziția făinii de grâu care este substanța preponderentă? 

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. îndepărtartarea substanțelor străine care imprimă uleiului miros și gust strain. 

 

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 Ingrijirea 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). 
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Anexa 4 

 

Food Chemistry  ( 1 answer is correct) 

 

15. Which of following nutrients are known as storage /reserve compounds in plant-based 

food?   

d) Proteins 

e) Starch 

f) Glycogen 

 

 

16. The enzymes which catalyse the starch hydrolysis, used in bread and beer technology are: 

d) amylases (-amylase and -amylase) 

e) amino glucosidase of mycotic origin 

f) -amylase  

 

 

17. The degradation of carbohydrates at high temperatures may determine the release of 

brown compounds formed by: 

d) enzymatic browning   

e) Maillard  reactions (non-enzymatic browning) 

f) dehydration, resulting caramel products  

 

18. The factors which stimulate the lipid oxidation in foods are: 

d) a higher concentration of saturated fatty acids  

e) light, oxygen and humidity  

f) the presence of vitamins A and E  

 

19. Select the variant which contain exclusively macrominerals:  

d) Ca, K, Mg, Na 

e) Na, K, Zn, Cu 

f) Fe, Zn, Se, Si 

 

20. The enzymes which hydrolyse lipids are named: 

d) lipases 

e) proteases 

f) lyases 

 

21. Manitol, sorbitol or xylitol, used as chewing gum ingredients are: 

d) carbohydrates with edulcorate properties  

e) alcohols obtained from manose, glucose and xylose 

f) polyols obtained from sugar (saccharose)  
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22. The food components acting as biocatalysts are: 

d) enzymes 

e) metal ions (K, Ca, Mg) 

f) phospholipids 

 

23. The hard tissues (bones, cartilages, skin) contain: 

d) globular proteins ( albumin) 

e) fibrillar proteins (ossein, keratin  and collagen) 

f) fibroin 

 

24. Collagen is a: 

d) storage carbohydrate 

e) globular protein (soluble in saline solutions) 

f) fibrillar protein 

 

25. By the enzyme-assisted formation of cheese curd involve the formation of: 

d) Free casein 

e) Calcium para-caseinate 

f) Calcium caseinate and lactic acid  

 

26.  The maturation of cheese takes place in:  

d) acidic cheese (rich in casein and lactic acid) 

e) cheese obtained by enzymatic coagulation, rich in calcium paracaseinate   

f) enzymatic degradation of proteins at high temperatures  

 

27.  Tocopherols belongs to the category: 

d) liposoluble vitamins 

e) hydrosoluble vitamins 

f) alcohols 

 

28. The egg yolk is a valuable source of: 

d) carbohydrates 

e) phospholipids, iron and lutein  

f) albumin 

 

15.The insoluble fibers from cereals are:        

      a) cellulose and hemicellulose   

      b) pectins 

      c) starch 

 

21. The fruits the most rich in pectins are from the category: 

d) Apples and pears 

e) Strawberries and apricots 

f) Raspberries and mulberries 
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22. The colour of red meat (beef or pork) is due to: 

d) haemoglobin 

e) chromoproteins containing iron (mioglobin, miosine) 

f) collagen 

 

23. Yogurt is the result of the lactic fermentation of: 

d) lactose 

e) calcium caseinate 

f) casein 

 

24. The poultry meat is white because: 

d) It contains albumin 

e) Does not contain chromoproteins with iron 

f) Contains more unsaturated fatty acids in the lipid structures 

 

d) The food products obtained by alcoholic fermentation are:   

e) Biscuits and pasta 

f) Acidic dairy products 

g) Cider and beer 
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Anexa 5  

 

Food microbiology 

 

1. The optimal growth temperature of Escherichia coli is: 

a. 220C  

b. 370C 

c. 800C 

 

2. Staphylococcus aureus is heat-resistant when releasing  

a. Enterotoxin 

b. Neurotoxin 

c. Aflatoxin 

 

3. Saccharomyces cerevisiae is a species of yeast generally used in 

a. yogurt making process  

b. the beer making process 

c. preserves and conserves 

 

4. Pathogenic bacteria of milk are destroyed by 

a. Pasteurization 

b. Refrigeration 

c.  Freezing 

 

5. Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophylus are used in  

a. yogurt making process  

b. the beer making process 

c. preserves and conserves 

 

6. Thermophilic lactic acid bacteria are able to multiply at: 

a. 220C  

b. 450C 

c. 800C 

 

7. Mesophilic lactic acid bacteria are able to multiply at: 

a. 220C  

b. 350C 

c. 800C 

 

8. A hygiene microbiological indicator is: 

a. Escherichia coli 
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b. Salmonella enterica 

c. Bacillus cereus 

 

9. Saccharomyces ellipsoideus vini is a species of yeast generally used in:  

a. yogurt making process  

b. the wine making process 

c. preserves and conserves 

 

10. What does aw mean? 

a. water activity 

b. another type of water 

c. total numbers of germs 

 

11. Lactobacillus brevis is the most common spoilage bacterium for: 

a. butter making process  

b. the beer making process 

c. preserves and conserves 

 

12. The most common mode of vegetative growth in yeast is: 

a. binary fission  

b. budding  

c. intracellular offspring 

 

13. The coloring of foods can be done by the microorganisms that releases: 

a. Lecithin 

b. Pigment  

c. Proteinase 

 

14. Bacillus si Clostrium are spore-forming and Gram ….bacilli  

a. G+ 

b. G- 

c. G + si G- 

 

15. The term of sporogenic bacteria is  used to refer to: 

a. G+ bacteria 

b. G- bacteria 

c. G + si G- bacteria 

 

16. Mycoderma, known as “Flowers of Wine”, is a spoilage: 

a. Bacteria 

b. Yeast 

c. Parasites  
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17. Members of the Enterobacteriaceae have the principal habitat in: 

a. lower gastrointestinal tract 

b. heart area 

c. brain area 

 

18. Several factors encourage, prevent, or limit the growth of microorganisms in foods, 

the most important are: 

a. aw, pH, and temperature 

b. pH, and temperature. 

c. Temperature 

 

19. What role does refrigeration play in the food industry? 

a. limiting microbial growth 

b. destruction of the vegetative and sporogenous cell form 

c. does not have a role 

 

20. What role does sterilization play in the food industry? 

a. destruction of the vegetative and sporogenous cell form 

b. destruction of the vegetative cell form  

c. destruction of the sporogenous cell form 
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Anexa 6  

 

Food Technology  

 

1. What the slaughtering process in the meat industry entail? 

a. killing animals and poultry for the purpose of obtaining meat and by-products required for 

human consumption 

b. meat cutting; 

c. evisceration 

 

2. What is perceived by the cutting operation? 

a. removal of internal organs from the thoracic and abdominal cavities; 

b. division of carcasses into distinct anatomical parts and removal of flesh from the bones; 

c. meat preservation method. 

 

3. The heat treatment of the meat takes place in several phases: smoking, boiling and cooling. 

Define the smoking operation: 

a. meat preservation method; 

b. heating at high temperatures to avoid the occurrence of pathogens;  

c. subjection of meat products to smoke resulted from partial burning of wood or sawdust.  

 

4. Which is the role of the milk pasteurizing operation? 

a. cleaning of milk; 

b. destruction of milk microflora, predominantly pathogenic bacteria, without modifying milk 

nutritional value and its organoleptic traits; 

c. regulate milk fat content. 

5. Which is the measurement unit for the milk acidity technologic parameter?  

a. Brix degrees; 

b. Baumé degrees; 

c. Thörner degrees. 

 

6. Where does the difference reside between sterilized and pasteurized milk? 

a. only vegetative forms of microorganisms are destroyed; 

b. they do not modify their organoleptic traits; 

c. provides a theoretically unlimited preservability, while also presenting physico-chemical 

modifications (yellow-brown colour, taste and flavour modifications etc)  

 

7. Which dairy products group does kefir belong to?   

a. consumer milk; 

b. acidic dietary products; 

c. sour cream and butter. 

 

8. Which is the basic semi-finished product used to obtain different cheese assortments? 

a. Curd; 

b. Whey; 

c. Buttermilk. 
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9. Which is the by-product resulted from sour cream processing, to obtain butter?  

a. Curd; 

b. Whey; 

c. Buttermilk. 

 

10. Which is the equipment employed to grind cereal grains in the milling industry? 

a. Roller mill; 

b. Square sifter 

c. Bran finisher machine. 

 

11. Which is the predominant substance in the composition of wheat flour?  

a. mineral substances; 

b. starch; 

c. protein substances. 

 

12. Sugar produced for long-term storage must contain a minimum sucrose content of: 

a. 99.8 %; 

b. 95%; 

c. 98%. 

 

13. Which is the sugar industry byproduct used for animal feed, both in a wet and dry form?  

a. Molasses; 

b. Vinasse; 

c. Dregs. 

 

14. What does the semi-finished miscella product represent in the vegetable oil industry?  

a. miscible mixtures;  

b. immiscible mixtures; 

c. oil+ organic solvent mixture. 

 

15. Oil neutralizing is necessary for: 

a. removal of free fatty acids; 

b. removal of waxes and saturated glycerides; 

c. removal of foreign substances that impart a foreign smell and taste to the oil. 

 

16. The raw material used in the preparation of beer malt is barley or two-rowed barley. What 

is  starch content and dry matter ratio for these cereal grains? 

a. 55 – 65 %; 

b. 8 – 13%; 

c. 65 – 75%.  

 

17. What does the “E.P. 11%” indication represent on beer labels? 

a. alcohol content; 

b. the primary extract of beer wort (the entire range of substances passing into the solution 

upon mashing); 

c. the content of enzymes responsible for saccharification. 
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18. Alcohol is obtained from starchy raw materials (potatoes, corn), as well as from a by-

product of the sugar industry. Which is this product?  

a. vinasse; 

b. molasses; 

c. dregs. 

 

19. What does the operation of destemming entail, as it is encountered in the winemaking 

technological process? 

a. grape crushing; 

b. separation of grapes from their stems; 

c. pomace pressing. 

 

20. One of the operations involved in caring for wine is racking?  Which is the purpose of this 

operation?  

a. gravitational drainage of must in the must-making process; 

b. must drainage by pomace pressing; 

c. separation of wine from the lees and substances as deposits on the bottom of the vat (lees 

soutirage) 

 


