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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Şef lucrări dr. Bogdan-Vlad AVARVAREI 

 

Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii) 

Este o disciplină de cultură generală în pregătirea universitară privind studiul produselor 

alimentare şi a bazelor teoretice referitoare la principalele fluxuri tehnologice pentru obţinerea 

produselor alimentare de origine animală. La finalul cursului studenţii trebuie să cunoască 

operaţiile şi etapele specifice diferitelor subramurilor din industria alimentară care prelucrează 

materia primă de origine animală; aparatele şi utilajele care produc transformarea acesteia în 

produs finit; instalaţiile specifice subramurilor din industria alimentară; principalele caracteristici 

senzoriale şi proprietăţi fizico-chimice ale produselor alimentare de origine animală. 

La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnica de lucru din 

laboratoarele de control şi expertiză a produselor alimentare de origine animală şi cunoaşterea 

noţiunilor generale referitoare la principalele caracteristici senzoriale şi proprietăţi fizico-chimice 

ale acestora. 

 

Conţinutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

1. Tehnologia obţinerii laptelui de consum. 

2. Tehnologia obţinerii produselor acido-dietetice (iaurt, sana, lapte bătut). Tehnologia 

obţinerii smântânii pentru consum. 

3. Tehnologia de fabricaţie a untului. Tehnologii generale de fabricarea a brânzeturilor 

(proaspete, maturate în saramură, semitari şi tari, topite şi frământate). 

4. Tehnologia de obţinere a îngheţatei şi a produselor lactate concentrate şi uscate. 

5. Tehnologia preparatelor comune din carne (clasificare, materii prime, materii auxiliare şi 

materiale, tehnologii şi utilaje, caracteristici de calitate, defecte). 

6. Tehnologia de fabricare a preparatelor din carne crude şi uscate (clasificare, materii prime, 

materii auxiliare şi materiale, tehnologii şi utilaje, culturi starter, caracteristici de calitate, 

defecte). 

7. Tehnologia de obţinere a preparatelor culinare (semiculinare). Tehnologia semiconservelor 

din carne (clasificare, materii prime, tehnologii moderne şi clasice, utilaje, caracteristici de 

calitate, defecte). 

8. Tehnologia conservelor din carne (definiţie, ambalaje specifice, tehnologii şi utilaje, 

caracteristici de calitate, defecte). Tehnologia prelucrării subproduselor din carne (maţe, 

organe, materie grasă, subproduse necomestibile). 

9. Tehnologia de obţinere a peştelui afumat (metode de afumare). Tehnologia de fabricare a 

semiconservelor din peşte. 

10. Tehnologia de fabricare a conservelor din peşte. Valorificarea subproduselor provenite din 

industrializarea peştelui. 



 

Lucrări practice 

1. Norme de tehnica securităţii muncii. Analiza senzorială şi determinarea proprietăţilor fizico-

chimice a: laptelui de consum, produselor acido-dietetice, smântânii, untului, brânzeturilor, 

îngheţatei. 

2. Analiza fizico-chimică a preparatelor din carne, salamurilor crud-uscate, semiconservelor şi 

conservelor din carne. 

3. Analiza chimică a peştelui sărat şi afumat (conţinut de sare şi umiditate). Analiza fizico-

chimică a semiconservelor şi conservelor din peşte. 

4. Verificarea cunoştiinţelor. 
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare scrisă 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
40% 
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