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Obiectivele disciplinei (curs și aplicații): 

Furnizarea cunoştinţelor teoretice şi practice referitoare la metodele de analiză calitativă şi 
cantitativă precum şi metode de interpretare a rezultatelor necesare realizării analizei senzoriale a 
alimentelor. 

La lucrările practice vor fi însuşite cunoştinţe privitoare la: Cunoaşterea şi aplicarea 
sistemelor de calitate a produselor alimentare; Familiarizarea viitorilor specialişti în controlul şi 
expertiza alimentelor cu modul de percepere a senzaţiilor create de produsele alimentare; 
Recunoașterea principalilor descriptori de aromă; Recunoașterea și evaluarea senzorială a 
caracteristicilor senzorial a diferitelor tipuri de produse alimentare și corelarea cu parametrii de 
lucru impuși de produs. Însușirea temeinică a noțiunilor, metodelor și principiilor analizei 
senzoriale; Stăpânirea metodelor cantitative şi calitative de determinare a calităţii senzoriale a 
produselor alimentare; Planificarea şi organizarea testelor de analiză senzorială a alimentelor; 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs-semestrul I 
Examenul senzorial al produselor alimentare; 
Caracterul interdisciplinar al științei senzoriale; 
Subiectivitatea și obiectivitatea testelor senzoriale; 
Examenul senzorial şi rolul său în evaluarea complexă a calităţii produselor alimentare; 
Factori obişnuiţi cu impact asupra acceptabilităţii senzoriale a alimentelor utilizaţi în evaluarea 
senzorială; 
Stabilirea preferinţelor consumatorilor pe baza evaluării senzoriale; 
Elemente metodologice folosite la evaluarea senzorială a produselor alimentare; 
Factorii care influenţează deciziile în analiza senzorială; 
Implicațiile sistemului nervos în evaluarea senzorială; 
Principalele caractetistici senzoriale ale produselor alimentare şi modul lor de investigare; 
Aspecte privind capacitatea senzorială a unui evaluator de produse alimentare; 
Elemente de statistică descriptivă folosite în evaluarea senzorială a produselor alimentare; 
Elemente statistice aplicate la comparația produselor supuse evaluării senzoriale; 

Curs-semestrul II 
Analiza senzorială și implicațiile sale în evaluarea calității produselor alimentare; 
Elemente de metrologie senzorială; 
Reglementări privind analiza senzorială; 
- Cadrul legislativ general privind analiza senzorială; 
- Aspecte privind reglementările naționale referitoare la analiza senzorială; 
Aspecte privind reglementările europene și internaționale referitoare la analiza senzorială; 



Implicațiile organelor de simț în evaluarea senzorială; 
- Organul gustului și implicarea sa în evaluarea senzorială; 
- Organul mirosului și implicarea sa în evaluarea senzorială; 
- Organul văzului și implicarea sa în evaluarea senzorială; 
- Simțul tactil și implicarea sa în evaluarea senzorială; 
- Organul auditiv și implicarea sa în evaluarea senzorială; 
Specificitățile senzațiilor trigeminale; Aspecte privind reprezentările cerebrale ale mirosului; 
Aspecte privind savoarea unui aliment în conștiință umană; Importanța cunoștințelor 
comportamentale și neurofiziologice în evaluarea senzorială; 
Caracteristicile unui răspuns senzorial; 
- Aspecte privind calitatea senzorială a unui produs; 
-Aspecte privind intensitatea senzorială a unui produs; 
Aspecte privind sinergismul intensitate - calitate; 
Hedonismul și evaluarea senzorială a alimentelor 
Aspecte privind capacitatea senzorială a unui evaluator de produse agroalimentare; 
Aspecte privind vocabularul general folosit la evaluarea senzorială a produselor  
agroalimentare; 
Selecția, antrenamentul și controlul subiecților destinați formării profesionale în analiza 
senzorială; 

 
Lucrări practice-semestrul I 

Protecţia muncii în laboratorul de Analize senzoriale; Prezentarea laboratorului și 
echipamentelor; 
Descrierea tehnică și logistică a laboratoarelor de Analiză senzorială; 
Metode de pregătirea probelor pentru analiza senzorială; Momentul realizări examenului 
senzorial și alte condiții; 
Metode de alegere, formare şi instruire a echipelor de examinatori; 
Verificarea și stabilirea gradului de sensibilitate a gustului; 
Verificarea și stabilirea sensibilității olfactive (54 de atribute olfactive); 
Determinarea pragurilor de detecţie şi de recunoaştere a diferitelor arome din produse 
alimentare; 
Analiza senzorială a produselor alimentare folosind scara hedonică și testul pereche; 
Analiza senzorială a produselor alimentare folosind testul cu 20 de puncte și testul cu 60 de 
puncte; 
Analiza senzorială a produselor alimentare folosind testul triunghiular, testul duo-trio și testul 
multiplu; 
Determinarea pragurilor de detecţie şi recunoaştere a diferitelor arome din Cafea; 

Lucrări practice-semestrul II 
Protecţia muncii în laboratorul de Analize senzoriale; 
- Aspecte practice ale organizării evaluărilor senzoriale; 
Aspecte privind problematica subiecților evaluatori; 
Metode de analiză senzorială a aromei (savoarea) și mirosul produselor alimentare; 
Metode de analiză senzorială a gustului; 
Analiza senzorială a produselor de panificaţie utilizând teste preliminare pentru evaluarea 
amplitudinii diferențelor, testul triunghiular, testul duo-trio; 
Analiza senzorială a fructelor și legumelor utilizând teste preliminare pentru evaluarea 
amplitudinii diferențelor, testul triunghiular, testul duo-trio; 
Analiza senzorială a laptelui și a produselor lactate utilizând teste preliminare pentru evaluarea 
amplitudinii diferențelor, testul triunghiular, testul duo-trio; 
Analiza senzorială a cărnii și a produselor din carne utilizând teste preliminare pentru 
evaluarea amplitudinii diferențelor, testul triunghiular, testul duo-trio; 



Analiza senzorială a produselor alimentare folosind testul de clasament; 
Evaluarea intensității unei mărimi senzoriale utilizând Testul de cotație, Testul de interval, 
Testul de raport; 
Analiza senzorială a produselor alimentare folosind Testul de evaluare hedonică, Testul prin 
perechi, Testul de consum; 
Elemente de statistică decizională aplicate la testele folosite în evaluarea senzorială a 
produselor alimentare; 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen 
Evaluare orală 70% 
Evaluare în timpul semestrului, teste de 
verificare, colocviu de laborator. 30% 

 
Persoana de contact 
Șef lucr. dr. Marius Mihai CIOBANU 
Facultatea de Agricultură - USV din Iași 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 
telefon: +40 232 407481 
E-mail: marius.ciobanu@uaiasi.ro din 
 
 not 


