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BIOCHIMIA CĂRNII 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie și Management în Industria Alimentară 

Catedra/departamentul Tehnologia Produselor Alimentare 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 541. 2 Tehnologia Produselor Alimentare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

5; 
6 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar Laborator  
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

120 36 12 12 30 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Biologiei, Biochimiei, Chimiei organice, Microbiologiei 

Conform competenţelor Cunoașterea bazelor teoretice ale chimiei organice și ale biochimiei, 
cunoașterea principalelor componente alimentate.  

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

http://www.utm.md/
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Competenţe 
profesionale 

 să fie  capabil: de caracterizat calitatea produselor din carne in funcție de compoziţia 
chimică a lor. 
 să fie  capabil:  de aplicat cunoştinţele obţinute in rezolvarea problemelor de producere. 
 de aplicat cunoștinţele obţinute in prepararea emulsiilor colagenice. 
 de aplicat cunoștinţele obţinute in rezolvarea problemelor tehnologice. 
 de aplicat cunoştinţele obţinute in rezolvarea problemelor tehnologice. 
 să cunoască:  rolul transformărilor biochimice a cărnii in formarea calității cărnii și 
produselor din carne.           
 să fie  capabil:  de aplicat cunoştinţele obţinute in fabricarea preparatelor din carne 
calitative. 
 să fie  capabil de apreciat calitatea  cărnii in funcţie de procesele fizico-chimice la 
păstrare. 
 să fie  capabil de apreciat calitatea şi  inofensivitatea produselor din carne in funcţie de 
starea subproduselor. 
 ă fie  capabil de apreciat valoarea nutritivă a cărnii,  utilizarea cărnii. 

 

Competenţe 
transversale 

 Aplicarea cunoștințelor acumulate la elaborarea proiectului de an și a tezei de licență la 
specialitate, cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi metodelor specifice, în condiţii 
de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată, precum şi susţinerea acestora cu 
demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi cantitativă a unor soluţii tehnice din 
domeniu. 

Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de 
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de 
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line etc.), 
inclusiv folosind limbi străine. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Acumularea cunoştinţelor despre proprietăţi şi caracteristici ale țesuturilor cărnii. 

Obiectivele specifice Utilizarea cunoştinţelor „biochimiei cărnii” în însuşirea metodelor şi tehnologiilor de 
prelucrare a cărnii; 
Cunoaşterea modificărilor chimice a compuşilor cărnii şi influenţa lor asupra calităţii 
preparatelor din carne. 
Cunoştinţe despre modificările biochimice a compuşilor cărnii şi influenţa acestora 
asupra calităţii produselor din carne. 
Aplicarea cunoştinţelor în rezolvarea problemelor tehnologice de fabricare a 
preparatelor din carne, evoluţia calităţii produselor gata. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

Funcțiile biochimice a țesutului muscular. Caracteristica morfologica a ţesutului 
muscular. Compoziţia chimică a ţesutului muscular. Substanţe proteice a 
țesutului muscular. Enzimele şi elementele ne proteice ale cărnii.  

8 3 

Ţesutul conjunctiv. Caracteristica. Substanţe proteice: colagen, elastina, acidul 
gialuronic, gelatina. Structura şi compoziţia chimică a pielii. 

4 1 

Ţesutul adipos a cărnii. Caracteristica compoziţiei chimice a grăsimilor. 
Modificările autolitice a ţesutului gras. Degradări oxidativi a grăsimilor. 

4 1 

Ţesutul osos a cărnii. Compoziţia chimică şi structura morfologică a oaselor. 
Procese biochimice. 

2 - 

Transformări biochimice a cărnii. Mecanismul rigidității musculare după 6 4 
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asomare. Acumularea compuşilor în carne după maturare şi păstrare. Metode 
tehnologice de accelerare a procesului de maturare. Formarea proprietăţilor 
gustative a cărnii. Defectele tehnologice la maturarea cărnii. Modificarea 
capacităţii de hidratare și reţinere a apei. Formarea complexului acto-miozinic. 
Transformarea glicogenului muscular în timpul autolizei. 

Procese fizico-chimice în carne la păstrare. Modificările fizico-chimice a țesutului 
muscular în perioada autolizei. Influenţa diferitor regime de prelucrare şi 
păstrare frigorifică asupra calităţii cărnii. Influenţa negativă a contracţiei 
frigorifice asupra calităţii cărnii. Proteinele cărnii la regime de temperatură joase. 

6 4 

Transformările biochimice a sângelui. Compoziţia chimică a sângelui. 
Proprietăţile biochimice şi fizico-chimice a compuşilor chimici a sângelui, 
coagularea, stabilizarea, hemoliza. Ficatul, rinichii. 

4 1 

Caracteristica globală a cărnii. Valoarea nutritivă a cărnii. Utilizarea ţesuturilor 
din carne în industria alimentară. 

2 - 

          T o t a l 36 14 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

Structura  țesutului muscular. Ţesutul muscular striat. Compoziţia chimică a 
ţesutului muscular. Apa component de bază la formarea calităţii preparatelor din 
carne. 

3 1 

Caracteristica ţesutul conjunctiv. Structura şi compoziția chimică a pielii. 1 - 

Caracteristica compoziției chimice a grăsimilor. Modificările autolitice a ţesutului 
gras. 

1 - 

Compoziția chimică şi structura morfologică a oaselor. 1 - 

Transformări biochimice a cărnii. Mecanismul rigidității musculare după 
asomare. Acumularea compuşilor în carne după maturare şi păstrare. Formarea 
complexului actomi-ozinic. Transformarea glicogenului muscular în timpul 
autolizei 

2 2 

Modificările fizico-chimice a țesutului muscular în perioada autolizei. Influenţa 
diferitor regime de prelucrare şi păstrare frigorifică asupra calităţii cărnii. 

2 1 

Proprietăţile biochimice și fizico-chimice a compuşilor chimici a sângelui, 
coagularea, stabilizarea, hemoliza. Ficatul, rinichii. 

2 - 

Valoarea nutritivă a cărnii. Utilizarea ţesuturilor din carne în industria alimentară. - - 

          T o t a l 12 4 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

Determinarea conţinutului acizilor alifatici volatili în țesutul muscular. 3 - 

Determinarea distrugerii primare a ţesutului muscular. Aprecierea prospețimii a 
cărnii (probă cu benzidină, reactiv Nessler). 

3 2 

Determinarea prospețimii a cărnii cu  determinarea coeficientului „aciditatea 
titrabilă / capacitatea de oxidare”. 

3 2 

Determinarea prospețimii grăsimilor prin indicele de aciditate  3 - 

Total 12 4 
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8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Banu C., Alexe P. Structura şi compoziţia chimică a cărnii. Transformările post-sacrificare din 
carne. – Galaţi, 1997. 
2. Banu C., Alexe P., Vizireanu Camelia, - Procesarea industrială a cărnii. Ed. Tehnică, Bucureşti, 
2003. 
3. Banu C. , Motoc D.– „Biochimia cărnii și subprodusele ei”, Editura Tehnica, București 1966. 
4. Pavlovschii P. Biochimia measa. – M., 1976. 
5. Meshi A., Biochimia measa, measoproductov i ptițeproductov. – M., 1984 
6. Rogojin V.V., Biohimia mîșț i miasa. – GIORD, 2006. 

Suplimentare 7. Banu, C., Tehnologia produselor din carne. București 1964, vol. I și II. 
8. Oțel, C.,  Tehnologia cărnii și a subproduselor. București 1979, vol. I și II. 
9. Constantin Banu,  Biochimia, microbiologia și parazitologia cărnii, Editura AGIR seria 
Inginerie Alimentară. 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Lucrări de laborator Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 10% 60% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare 
constructivă. 

 


