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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Şef lucrări dr. Roxana Lazăr 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind proiectarea 

fişelor tehnologice şi obţinerea semifabricatelor folosite în industria alimentară, a materiilor 

prime și auxiliare, a etapelor fluxurilor tehnologice de obţinere a preparatelor, a utilizării 

culturilor starter si a microorganismelor. De asemenea, este necesară însuşirea tehnologiilor de 

obţinere a conservelor si semiconservelor.  

În cadrul lucrărilor practice, studenţii îşi însuşesc principiile de lucru privind determinările 

organoleptice şi fizico-chimice necesare caracterizării calitative a preparatelor. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

SEMESTRUL VIII 

Tranșarea-dezosarea-alegerea 

Obţinerea semifabricatelor: bradtul şi srotul 

Clasificarea preparatelor 

Materii prime folosite la obţinerea preparatelor din carne 

Materii auxiliare folosite la obţinerea preparatelor din carne 

Materiale folosite la obţinerea preparatelor din carne 

Derivate proteice utilizate în industria cărnii 

Derivate proteice de origine animală 

Derivate proteice de origine vegetală 

Tehnologii generale de fabricare a preparatelor din carne din grupa mezelurilor și cârnaților 

Etape ale fluxului tehnologic de obținere a preparatelor din carne 

Tehnologii moderne de fabricare a unor preparate din carne 

Fabricarea preparatelor din carne prin tehnica coextrudării 

Fabricarea produselor din carne aerate 

Fabricarea crenvurștilor fără membrană 

Tehnologia fabricării preparatelor din carne crude 

Clasificarea preparatelor din carne crude 

Tehnologia de fabricație a preparatelor din carne crude-afumate-uscate-maturate 

Tehnologia de fabricație a preparatelor din carne crude și uscate 

Microflora salamurilor și cârnaților cruzi 

Tehnologia culturilor starter 

Tehnologia prelucrării subproduselor și deșeurilor din industria cărnii 



Tehnologia prelucrării capetelor 

Prelucrarea organelor 

Prelucrarea subproduselor de triperie 

Tehnologia prelucrării intestinelor 

Tehnologia de obţinere a semiconservelor 

Tehnologia de obţinere a conservelor 

Sisteme de management al calităţii în industria cărnii şi a preparatelor din carne 

 

Lucrări practice 

SEMESTRUL VIII 

Caracteristicile senzoriale ale preparatelor din carne  

Aprecierea salubrităţii preparatelor 

Determinarea parametrilor fizici ai preparatelor din carne 

Aprecierea calităţii organelor comestibile 

Defecte ale preparatelor 

Determinarea proteinelor 

Determinarea clorurii de sodiu 

Membrane folosite în industria cărnii 

Determinarea nitriţilor, nitraţilor 

Determinarea compoziţiei chimice brute a preparatelor din carne 

Determinarea grăsimilor – metoda Soxhlet  

Determinarea pH-ului 

Examenul grăsimilor de origine animală 

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

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
30% 
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