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Titular disciplină: 
Şef lucr. Alexandru USTUROI 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații): 

În cadrul orelor de curs vor fi prezentate informaţii de specialitate necesare coordonării 
fluxurilor tehnologice de procesare a producțiilor de origine animală. Se va avea în vedere 
însuşirea de către studenţi a: tehnologiilor de obţinere a produselor de origine animală, tehnicilor 
de conservare a produselor de origine animală, precum şi a metodelor de determinare a calităţii 
produselor de origine animală. 

La nivel de lucrări practice se vor efectua determinări caracteristice acelor categorii de 
produse luate în studiu. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Laptele (Importanţa pentru alimentaţia umană. Sursele producţiei de lapte. Condiţionarea 
primară a laptelui. Însuşirile organoleptice. Proprietăţile fizice. Compoziţia chimică a laptelui) 
Microorganismele din lapte şi produsele lactate (Originea microorganismelor. Dezvoltarea 
microorganismelor după muls. Clasificarea microorganismelor din lapte/produse lactate. 
Substanţele reziduale nocive din lapte. Laptele anormal fiziologic şi patologic) 
Tehnici de igienizare a laptelui (Procedee fizice. Procedee chimice. Procedee mecanice. 
Efectele tratamentului termic asupra laptelui) 
Tehnologia laptelui de consum (Etapele tehnologice ale obţinerii laptelui de consum) 
Tehnologia produselor lactate acido-dietetice (Prepararea culturilor, controlul calităţii şi 
defectele culturilor. Tehnologii specifice de fabricaţie a produselor acide: iaurtul; laptele bătur; 
laptele acidofil; chefirul) 
Tehnologia smântânii de consum (Etapele fabricării smântânii dulci. Etapele fabricării 
smântânii fermentate. Sortimente de smântână) 
Tehnologia untului (Clasificarea untului. Bazele teoretice ale formării untului. Fabricarea 
untului în flux discontinuu. Fabricarea untului în flux continuu) 
Tehnologia brânzeturilor (Clasificarea. Etape generale de fabricare. Tehnologii specifice de 
obținere: brânzeturile proaspete; brânzeturile moi; brânzeturile maturate în saramură; 
brânzeturile cu pastă semitare; brânzeturile cu pastă tare; brânzeturile cu pastă opărită; 
brânzeturile frământate; brânzeturile topite) 
Ouăle pentru consum (Importanța în alimentația umană. Tehnici de recoltare a ouălor. 
Echipamente pentru sortarea ouălor. Clasificarea ouălor) 
Metode de conservare a ouălor (Conservarea prin refrigerare. Conservarea cu silicati. 
Conservarea în carbonat de calciu. Conservarea cu grăsimi) 
Tehnologii de prelucrare a ouălor (Obținerea prafului de ouă. Obținerea ovoproduselor lichide 
pasteurizate. Obținerea ovoproduselor congelate) 
Condiții de calitate și defecte ale ovoproduselor (praful de ouă; lichide pasteurizate; congelate 
Carnea: Importanţa în alimentaţia umană. Caracteristicile organoleptice. Însuşirile fizice şi 
tehnologice. Compoziţia chimică a cărnii. Factori de influenţă ai calității. Microflora cărnii 
Sacrificarea animalelor: Tehnici de abatorizare pe specii. Rezultate tehnice la abatorizare. 
Aprecierea carcaselor. Prelucrarea subproduselor de abator 



Transformările cărnii: Rigiditatea musculară. Maturarea cărnii. Fezandarea. Fermentaţia acidă 
a cărnii. Alterarea cărnii 
Metode de conservare a cărnii: Conservarea cu ajutorul frigului (refrigerarea cărnii; congelarea 
cărnii). Conservarea prin sărare (acţiunea conservantă a sării; metode de sărare). Conservarea 
prin afumare (acţiunea fumului asupra produselor; metode şi instalaţii de afumare). Alte 
metode de conservare a cărnii 
Tehnologia slăninii. Tehnologia mezelurilor. Tehnologia afumăturilor. Tehnologia 
specialităţilor. Tehnologia preparatelor din carne de pasăre 
Peștele: Importanţa în alimentaţia umană. Caracteristici organoleptice şi tehnologice. 
Compoziţia chimică. 
Conservarea peştelui: Conservarea prin refrigerare. Conservarea prin congelare. Conservarea 
prin liofilizare 
Prelucrarea peștelui prin sărare: Metode de sărare. Tehnologii de prelucrare. Defectele şi 
dăunătorii peştelui sărat 
Prelucrarea peștelui prin afumare: Metode (afumarea tradiţională la cald; afumarea tradiţională 
la rece). Obţinerea batogului. Defectele produselor afumate 
Tehnologia conservelor: Tehnologia semiconservelor (semiconserve pasteurizate; 
semiconserve nepasteurizate; semiconserve de tip paste şi din farş modelat) 

 
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. Normalizarea laptelui) 
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) 
Untul (Recoltarea şi pregătirea probelor pentru analiză. Examenul organoleptic. Determinarea 
acidităţii şi a conţinutului de apă, sare şi grăsime. Aprecierea gradului de râncezire. Calcule în 
producţia de unt) 
Brânzeturi (Recoltarea şi pregătirea probelor pentru analiză. Examenul organoleptic. 
Determinarea acidităţii şi a conţinutului de apă, sare şi grăsime. Determinarea tăriei cheagului. 
Calcule în producţia de brânzeturi) 
Ouăle pentru consum (Aprecierea stării de prospețime. Determinarea indicatorilor fizici și 
morfologici de calitate. Determinarea compoziției chimice) 
Ovoproduse (Recoltarea și pregătirea probelor pentru analize. Aprecierea senzorială. 
Determinarea indicatorilor fizici, chimici și tehnologici de calitate) 
Carne şi preparate din carne: Recoltarea şi pregătirea probelor pentru analize. Examenul 
organoleptic al cărnii şi a preparatelor din carne. 
Carne şi preparate din carne: Examenul fizico-chimic: apă; proteine; grăsimi; substanţe 
minerale; valoare pH; clorură de sodiu; amoniac; hidrogen sulfurat; peroxidaza; nitriţi 
Peşte şi produse din peşte: Recoltarea şi pregătirea probelor pentru analize. Examenul 
organoleptic al peştelui şi a produselor din peşte. 
Peşte şi produse din peşte: Examenul fizico-chimic (apă; proteine; grăsimi; valoare pH; sare; 
amoniac; reductaza; peroxidaza) 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală

Examen 
Evaluare scris (Test grilă, Subiect clasic) 70% 
Evaluare în timpul semestrului, teste de 
verificare, colocviu de laborator. 30% 

 
Persoana de contact 
Şef lucr. Alexandru USTUROI 
Facultatea de Ingineria resurselor animale și alimentare - USV din Iași 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700490, România 
telefon: +40 232 407592 
E-mail: alexusturoi@yahoo.com evaluare Procent din nota finală 


