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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Șef lucr. Dr. Marius Mihai CIOBANU 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

În cadrul orelor de curs şi lucrări practice, disciplina, în conformitate cu Programa 

analitică, are un prim obiectiv achiziţia cognitivă privind elementele caracteristice prelucrării şi 

aprecierii obiective a inocuităţii şi calităţii intrinseci şi extrinseci referitoare la carne şi produse 

carnate. De asememenea se urmăreşte însuşirea ultimelor noutăţi ştiinţifice din literatura de 

specialitate privind tehnologiile moderne de procesare, cunoştinţe utile pentru perfecţionarea şi 

obţinerea expertizei necesare inginerilor specialişti din industria alimentară  

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Introducere în tehnologiile moderne de procesare. 

Aplicații biotehnologice în procesarea alimentelor de origine animală: 

- Caracterizarea generală a enzimelor și microorganismelor (enzime, microorganisme, 

culturi STARTER de microorganisme) 

- Aplicații în industria cărnii 

- Aplicații în industria peștelui și materii prime acvatice 

- Aplicații în industria laptelui 

Metode moderne și nondistructive de analiză și autentificare (PCR, ELISA, analiza imaginii, 

biosenzori, spectroscopia NIR). 

Trasabilitatea produselor agroalimentare și a alimentelor. 

Tratamente termice – pasteurizare, sterilizare. 

Sterilizarea cu microunde. 

Separarea prin membrane (microfiltrarea). 

Liofilizarea, crioconcentrarea. 

Utilizarea preparatelor enzimatice.  

Incapsularea. Extrudarea. 

Procesarea la presiune înaltă.  

Pulsuri electrice.(PEF) 

Ultrasunete. Pulsuri luminoase. Plasma rece. 

 

 

 



Lucrări practice 

Aplicaţii practice în fluxuri tehnologice de abatorizare şi realizare a preparatelor din carne  

Determinări privind: Separarea prin membrane (microfiltrarea).Liofilizarea, crioconcentrarea. 

Determinări privind: Utilizarea preparatelor enzimatice. Incapsularea. Extrudarea. 

Determinări privind: Procesarea la presiune înaltă.  

Pulsuri electrice.(PEF) 

Determinări privind: Ultrasunete. Pulsuri luminoase. Plasma rece.  
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare scrisă 70% 

Teste periodice de 

verificare 

Teste de verificare parţială 
30% 
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Șef lucr. dr. Marius Mihai CIOBANU  
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E-mail: marius.ciobanu@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finală 


