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Disciplină în domeniu (obligatorie) 
 
Titular disciplină: 
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Obiectivele disciplinei (curs și aplicații): 

La orele de curs se vor prezenta informații de specialitate referitoare la cunoaşterea 
elementelor și principiilor fundamentale în domeniul creației, producției și economiei 
ambalajelor, abordate în lumina realizărilor și tendinței tehnicilor moderne cât și a unor 
competiții unitare privind asigurarea cu ambalaje a industriei alimentare.   

La lucrările practice vor fi însuşite noţiunile necesare întelegerii rolului ambalajelor în 
realizarea, promovarea şi eficienţa produselor; formarea abilităţilor necesare conceperii unui 
ambalaj modern şi în concordanţă cu normele europene prevăzute în acest domeniu pentru 
produsele alimentare și însuşirea noţiunilor necesare înţelegerii şi transmiterii unui bogat mesaj 
informaţional către consumator prin intermediul designului şi inscripţionării ambalajelor. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 
Scopul și importanța ambalajelor în industria alimentară. Funcţiile ambalajului și a etichetei. 
Importanța reciclării ambalajelor utilizate. Modificări principale care survin după ambalarea 
produselor alimentare și originea acestora. 
Materiale folosite pentru confecționarea ambalajelor destinate industriei alimentare: materiale 
celulozice, sticla, metal, plastic. Caracterizare generală, proprietăți importante pentru industria 
alimentara. Ambalaje clasice destinate ambalării diferitelor categorii de produse alimentare. 
Tendințe moderne în confecționarea ambalajelor alimentare: ambalaje active și ambalaje 
inteligente. Istoria ambalajelor active și inteligente. Ambalaje active: definiții, ambalaje 
antioxidante, ambalaje antimicrobiene. Modalitați de ambalare: filme comestibile, ambalare în 
atmosferă modificată. Ambalaje inteligente: definitii, exemple (senzori, coduri de bare, 
indicatori dispozitive de identificare pe baza de frecvențe radio). Piata globală a ambajelor 
active și inteligente. 
Trasabilitatea contaminantilor pe lanțul ambalaj-aliment. Interacțiunea ambalaj-produs. Rolul 
caracteristicilor fizico-chimice ale alimentelor în migrarea contaminanților din ambalaj în 
aliment. Modalități de evaluare a migrației contaminanților din ambalaje în alimente. 
Legislația UE privitoare la ambalajele alimentare și etichetarea acestora. Condițiile pe care 
trebuie să le îndeplinească ambalajele care vin în contact cu produsele alimentare. 
Reciclarea și reutilizarea ambalajelor alimentare. Ambalaje reciclabile și reutilizabile. 
Amprenta de carbon asociată ambalajelor alimentare. Managementul deșeurilor. 
Comportamentul consumatorilor în raport cu ambalajul alimentar și eticheta de pe ambalaj. 
Rolul design-ului și al culorilor ambalajelor în decizia de cumpărare. Design- uri eco. 
Ambalaje uimitoare. Comportamentul consumatorilor în relația cu forma și culoarea 
ambalajelor. 

Lucrări practice 
Norme de protecția muncii. Metode generale de verificare a calității meterialelor pentru 
ambalare. Determinarea caracteristicilor dimensionale și compatibilității ambalajelor 



Tehnici de determinare a proprietăților ambalajelor: proprietăți de barieră împotriva vaporilor 
de apă și a grăsimii, proprietati optice, aderența ambalaj- produs alimentar, solubilitatea în 
simulanți alimentari. 
Proiectarea unui ambalaj pentru un produs alimentar – prezentarea ambalajului pe echipe 
Studiu de caz: Aplicarea filmelor comestibile pentru prelungirea timpului de viață al 
alimentelor. 
Studiu de caz: Folosirea atmosferei modificate pentru prelungirea timpului de viață al 
alimentelor. 
Studiu de marketing privitor la comportamentul consumatorilor în raport cu ambalajul 
alimentar și eticheta de pe ambalajele alimentare (studiu de caz). 
Design alimentar: ambalaje alimentare cu design deosebit (studii de caz). 
Colocviu seminar 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din 
nota finală 

Curs Examen scris 60% 

Seminar 

Proiectarea și realizarea unui ambalaj. Studentii vor 
colecta chestionare privitoare la conceptia 
consumatorilor despre ambalajele alimentare si 
etichetele acestora. Rezultatele vor fi prelucrate 
statistic si discutate. 

30% 

Colocviu 10 
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