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Statutul disciplinei 

Disciplină de specialitate (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Șef lucr. dr. RAȚU Roxana Nicoleta 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

În cadrul cursului se dorește aprofundarea cunoștințelor referitoare la relațiile dintre materia 

primă, procesele de producție și calitatea produsului finit, la tehnologiile actuale de procesare a 

producțiilor animale și inclusiv a subproduselor aferente, dar și la efectele generate de industria 

alimentară asupra mediului. 

În cadrul lucrărilor practice se urmărește familiarizarea studenților cu principiile care stau 

la baza metodelor și a tehnicilor specifice de control cât și utilizarea acestora în evaluarea calității 

produselor alimentare de origine animală. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Obiectul de studiu – Tehnologia produselor alimentare de origine animală 
Producția animală – generalități și tendințe 

Tehnologii generale în industria laptelui 

Tehnologia generale în industria cărnii 

Tehnologia de valorificare a produselor piscicole și de acvacultură 

Tehnologia de valorificare a produselor avicole 

Tehnologia de valorificare a produselor apicole 

 

Lucrări practice 

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.) 

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) 

Carne și preparate din carne. Examenul fizico chimic al cărnii și al preparatelor din carne 

(determinarea apei, determinarea proteinelor, determinarea grăsimilor, determinarea substanțelor 

minerale, determinarea valorii pH, determinarea clorurii de sodiu, identificarea amoniacului liber, 

determinarea amoniacului ușor hidrolizabil, identificarea amoniacului, identificarea hidrogenului 

sulfurat, identificarea peroxidazei, determinarea nitriților).  

Metode de apreciere a calității ouălor ( metode de apreciere a calității externe a ouălor, metode de 

apreciere a calității interne a ouălor) 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Teste cu itemi variaţi 70% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a 

conceptelor, teoriilor şi a metodelor de 

bază specifice sectorului de 

industrializare a produselor de origine 

animală 

20% 

Participarea la cursuri Prezența la cursuri 10% 

 

Persoana de contact 

Șef lucr. dr. RAȚU Roxana Nicoleta 

Facultatea de Agricultură - USV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0040 232 407 481 

E-mail: roxana.ratu@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finală 


