
 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ȘI EXPERTIZARE ÎN DOMENIUL 

ALIMENTAR: AGRICULTURĂ, ANUL IV, SEMESTRUL AL VII-LEA – PCM 

 

Nr. credite transferabile: 5 

 

Statutul disciplinei: 

Disciplină de domeniu (Obligatorie) 

Titular disciplină: 

Dr.  Camelia Elena LUCHIAN 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații):  

Cursul urmăreşte dobândirea de cunostinţe privind echipamentele şi tehnicile aplicabile la 

detecția constituenților din diverse substraturi alimentare şi utilizarea acestora pentru investigarea 

calităţii alimentelor; cunoaşterea domeniilor de aplicabilitate ale metodelor de analiză; însuşirea 

conceptelor şi principiilor de bază cu care operează tehnicile analitice esenţiale. 

Conținutul disciplinei  

CURS (Capitole / subcapitole) 

1. Analiza instrumentală în evaluarea calitativă a alimentelor: definiții, generalități. Informația 

analitică 

2. Prelevarea probei medii pentru analiză. 

3. Alegerea metodei de analiză: principii, metodologie, standarde analitice. Elemente de 

metrologie. 

4. Metode calitative de analiză a produselor alimentare. 

5. Metode cantitative de analiză a produselor alimentare. Criterii de selecție. 

6. Criterii de separare. Mecanica solvenților. Utilizarea amestecurilor de solvenți în extracția 

diferitelor specii chimice din produsele alimentare. 

7. Analiza gravimetrică utilizată în evaluarea cantitativă a produselor alimentare. Balanța 

analitică. 

8. Analiza volumetrică utilizată în evaluarea cantitativă a produselor alimentare. 

9. Metode electrochimice utilizate în evaluarea cantitativă a produselor alimentare: 

potențiometria, conductometria și coulometria. 



10. Metode optice utilizate în evaluarea cantitativă a produselor alimentare: refractometria și 

polarimetria 

11. Metode spectrometrice și spectrofotometrice utilizate în evaluarea cantitativă a produselor 

alimentare: UV-VIS și FT-IR 

12. Analiza prin absorbție atomică. 

13. Analiza prin cromatografia de gaze (GC) 

14. Analiza prin cromatografia de lichide de înaltă performanță (HPLC) 

Lucrări practice 

Protecția muncii și norme de lucru în laboratoare fizico-chimice 

1. Determinarea masei volumice prin diverse tehnici 

2. Determinarea de proprietăți reducătoare și oxidante la probe lichide 

3. Determinarea metalelor grele din probe alimentare prin AAS. 

4. Determinarea de compuși fenolici și indicele Folin-Ciocâlteau 

5. Determinarea cantitativă prin teste rapide colorimetrice 

6. Determinarea parametrilor cromatici și semnificația lor 

7. Realizarea curbei de calibrare și evaluarea de parametri statistici pentru ecuația de gradul I 

8. Determinarea proprietăților cinetice la alimente 

9. Determinarea unor pesticide din probe alimentare 

10. Determinarea de acizi organici prin tehnici cromatografice 

11. Determinarea de monozaharide prin tehnici cromatografice 

12. Determinarea compușilor volatili din probe solide 

13. Evaluarea de parametri statistici 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalități de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Curs 

Examen 60%  

prezența curs 10% 

Lucrări practice Test  30% 
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