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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Asist. univ. dr. ing. Cătălin Emilian NISTOR 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

Însuşirea cunoştinţelor necesare aprecierii calitative a materiilor prime animale: 

 cunoaşterea elementelor care definesc calitatea materiilor prime animale 

 cunoaşterea condiţiilor de calitate specifice cărnii şi preparatelor din carne 

 cunoaşterea condiţiilor de calitate specifice peştelui şi preparatelor din peşte 

 cunoaşterea condiţiilor de calitate specifice laptelui şi a produselor din lapte 
 cunoaşterea tehnologiilor generale de obţinere şi condiţionare a ouălor, ovoproduselor şi a 

ficatului gras 

 cunoaşterea compoziţiei şi a însuşirilor ouălor de consum, ovoproduselor şi a ficatului gras 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Calitatea materiilor prime animale  

Norme sanitare generale şi specifice în unităţile de comerţ alimentar (Controlul cărnii. Controlul 

preparatelor din carne. Controlul semipreparatelor din carne. Controlul conservelor din carne. 

Controlul vânatului. Controlul peştelui şi a produselor din peşte. Controlul laptelui şi a 

produselor lactate. Controlul ouălor) 

Carnea şi preparatele din carne (Importanţa trofico-biologică a cărnii. Clasificarea cărnii şi a 

preparatelor din carne. Transformări normale şi anormale ale cărnii. Compoziţia, caracteristicile 

şi proprietăţile cărnii. Tranşarea carcaselor. Defectele cărnii, preparatelor şi a conservelor din 

carne) 

Peştele şi produsele din peşte (Valoarea trofico-biologică a peştelui şi a produselor din peşte. 

Clasificarea peştelui şi a produselor din peşte. Modificările cărnii de peşte după pescuire. 

Compoziţia chimică a cărnii de peşte. Condiţii de calitate pentru: peştele proaspăt-peştele 

congelat-peştele afumat-peştele sărat-icre. Defectele peştelui sărat. Defectele peştelui afumat) 

Laptele şi produsele lactate (Valoarea trofico-biologică a laptelui şi produselor lactate. 

Clasificarea produselor lactate. Condiţiile de calitate ale produselor lactate. Defectele produselor 

lactate) 

Importanta ouălor, ovoproduselor şi a ficatului gras în alimentaţia umană 

 

Lucrări practice 

Protecţia muncii în industria alimentară şi alimentaţia publică 



Controlul calităţii cărnii şi a preparatelor din carne (Recoltarea şi pregătirea probelor pentru 

analize. Examenul organoleptic. Examenul fizico-chimic: apă; proteine; grăsimi; substanţe 

minerale; valoare pH; clorură de sodiu; amoniac; hidrogen sulfurat; peroxidaza; nitriţi) 

Controlul calităţii peştelui şi a produselor din peşte (Recoltarea şi pregătirea probelor pentru 

analize. Examenul organoleptic. Examenul fizico-chimic: apă; proteine; grăsimi; valoare pH; 

sare; amoniac; reductaza; peroxidaza; coeficientul) 

Controlul calităţii laptelui şi a produselor lactate (Recoltarea şi pregătirea probelor pentru 

analize. Aprecierea stării de prospeţime: aciditatea; valoarea pH. Examenul fizico-chimic: 

substanţa uscată; apa; cazeina; grăsimea; sare. Examenul microbiologic. Identificarea 

falsificărilor. Identificarea conservanţilor/neutralizanţilor 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare scrisă 70% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
30% 

 

 

Persoana de contact 

Asist. univ. dr. ing. Cătălin Emilian NISTOR 

Facultatea de Ingineria Resurselor Animale si Alimentare - USV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România 

telefon: 0040 232 407498 

E-mail: catalin.nistor@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finală 

 

 


