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Statutul disciplinei 

Disciplină de specialitate (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Prof.dr.ing. USTUROI Marius Giorgi 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

La orele de curs se doreşte transferul către studenţi a cunoştinţelor referitoare la tehnicile de 

obţinere şi condiţionare a laptelui, a celor privind calitatea laptelui materie primă (compoziţia 

chimică, însuşirile organoleptice şi proprietăţile fizice), precum şi a metodelor de igienizare şi 

conservare a laptelui şi a produselor lactate. De asemenea, vor fi detalitate informaţiile privitoare 

la tehnologiile de fabricaţie a laptelui de consum, a produselor acido-dietetice şi a smântânii. 

La lucrările practice vor fi însuşite cunoştinţele referitoare la metodele de recoltare şi pregătire 

a probelor pentru analize, la tehnicile de apreciere calitativă a laptelui şi a produselor lactate 

(aprecieri senzoriale, determinări fizico-chimice, analize microbiologice, inclusiv identificarea 

eventualelor falsificări), precum şi exersarea modelelor de calcul în producţia de lapte. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Importanţa laptelui în alimentaţia umană 

Laptele crud integral (Sursele producţiei de lapte. Condiţionarea primară a laptelui) 

Caracteristicile laptelui (Însuşirile organoleptice. Proprietăţile fizice. Compoziţia chimică a 

laptelui) 

Microorganismele din lapte şi produsele lactate (Originea microorganismelor. Dezvoltarea 

microorganismelor în lapte, după muls. Clasificarea microorganismelor din lapte/produse 

lactate. Substanţele reziduale nocive din lapte. Laptele anormal fiziologic şi patologic) 

Tehnici de igienizare a laptelui (Procedee fizice. Procedee chimice. Procedee mecanice. 

Efectele tratamentului termic asupra laptelui) 

Procedee de conservare a laptelui şi produselor lactate (Conservarea cu ajutorul frigului. 

Conservarea prin concentrare. Conservarea cu ajutorul zahărului. Conservarea prin uscare) 

Tehnologia laptelui de consum (Etapele tehnologice ale obţinerii laptelui de consum) 

Tehnologia produselor lactate acido-dietetice (Valoarea aliemntară a produselor acide. 

Prepararea culturilor. Controlul calităţii şi defectele culturilor. Condiţiile de calitate ale materie 

prime. Tehnologii specifice de fabricaţie a produselor acide) 

Tehnologia smântânii de consum (Etapele fabricării smântânii dulci. Etapele fabricării 

smântânii fermentate. Sortimente de smântână) 

 

Lucrări practice 

Protecţia muncii în industria laptelui 

Laptele (Recoltarea şi conservarea probelor. Examenul organoleptic. Determinarea acidităţii, 

densităţii, substanţei uscate, grăsimii, proteinelor şi a cazeinei. Aprecierea microbiologică. 

Recunoaşterea falsificării laptelui. Identificarea substanţelor conservante şi neutralizante. 

Calcule în producţia de lapte. Normalizarea laptelui) 



Produsele acido-dietetice (Recoltarea şi pregătirea probelor pentru analiză. Examenul 

organoleptic. Determinarea acidităţii. Determinarea conţinutului de grăsime. Determinarea 

substanţei uscate) 

Smântâna (Recoltarea şi pregătirea probelor pentru analiză. Examenul organoleptic. 

Determinarea acidităţii. Determinarea conţinutului de grăsime. Identificarea falsificării. Calcule 

în producţia de smântână) 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orală 70% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 
Teste de verificare, colocviu de laborator. 30% 
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