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ANALIZA SENZORIALĂ A PRODUSELOR DE PANIFICAȚIE 
1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie şi 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 

IV (învăţământ cu frecvenţă); 
V (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

7 
9 

E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs de creare 
a abilităţilor şi 
competenţelor 

generale 

4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Lucrare de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

120 24 24/12 - 30 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învăţământ 

Tehnologia generală a produselor alimentare, chimia alimentară, tehnologia 
panificației, tehnologia produselor de cofetărie și paste făinoase 

Conform 
competenţelor 

Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria științelor 
exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini 
specifice proiectării, fabricării produselor alimentare.  

 
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 

Competenţe 
profesionale 

CP 2. Proiectarea, organizarea şi gestionarea sistemelor de producţie din industria 
alimentară 
 Definirea şi descrierea sistemelor de producţie din industria alimentară 
 Interpretarea metodelor de organizare şi gestionare a sistemelor de producţie din 

industria alimentară 
 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru planificarea, organizare şi gestionare 

sistemelor de producţie din industria alimentară 
 Studierea comparativă și evaluarea critică a principalelor metode de organizare și 

gestionare a sistemelor de producţie din industria alimentară 

http://www.utm.md/
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 Elaborarea proiectelor sistemelor de producţie din industria alimentară 

CP 4. Aplicarea măsurilor de creştere a calităţii produselor din industria alimentară şi a 
sistemelor tehnice implicate în realizarea acestora 

 Descrierea conceptelor, noţiunilor de bază privind calitatea şi controlul produselor 
alimentare definite de standardele naţionale şi internaţionale 

 Identificarea metodelor de apreciere a calităţii produselor alimentare în proiectare, 
producţie şi desfacere, precum şi a procedeelor de bune practici de igienă bazate pe 
principiile siguranţei alimentare  

 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru realizarea controlului calităţii 
materiei prime, semifabricatelor şi produselor finite şi evaluarea performanţelor în 
domeniul managementului calităţii şi siguranţei alimentare 

 Stabilirea metodelor de analiză, încercări specifice produselor alimentare, 
caracterizarea produselor alimentare în conformitate cu prevederile legale actuale 

 Elaborarea schemelor de control de calitate (metrologice) la fabricarea produselor 
alimentare, ghidurilor interne de bune practici în unităţile din domeniul alimentar sau 
după caz a planului HACCP 

Competenţe 
transversale 

CT 1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul 
propriei strategii de muncă calificată și eficientă 

CT 2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup. Promovarea spiritului de inițiativă, 
dialogului, cooperării, respectului față de ceilalți 

 CT 3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserției pe piața 
muncii și al adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea personală 
și profesională. Utilizarea eficientă a abilităților lingvistice și a cunoștințelor de 
tehnologia informației și comunicării 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Cunoaşterea tehnicilor de analiză senzorială pentru caracterizarea produselor alimentare 

Obiectivele 
specifice 

Cunoașterea și înțelegerea noțiunilor fundamentale care țin de calitatea senzorială a 
produselor alimentare, definirea conceptelor de bază privind caracteristicile senzoriale ale 
produselor alimentare, ale metodelor de degustare care pot fi utilizate, folosirea corectă a 
termenilor specifici în studiul evaluării senzoriale. 
Explicarea factorilor care condiționează reușita degustării, explicarea modului prin care 
sunt selecționați degustătorii care pot să facă parte din echipa de evaluare senzorială, 
analizei metodei de degustare senzorială care se pretează cel mai bine în evaluarea calității 
senzoriale a produselor testate, explicarea și interpretarea rezultatelor senzoriale 
obținute.  
Abilitatea de a alege metoda de analiză senzorială optimă în funcție de tipul de aliment 
și obiectivele propuse. 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Consideraţii generale despre calitatea alimentelor. 
Caracteristica şi proprietăţile  produselor alimentare.   

2 2 

T2. Răspunsul senzorial şi caracteristicile fizico-chimice ale alimentelor. 
Caracteristicile senzoriale şi acceptabilitatea produselor. Psihologia generală a 
analizei senzoriale. 

2 - 
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T3. Senzaţiile gustative, analizatorul gustativ, clasificarea substanţelor gustative. 
Limitele gustului, adaptarea gustativă, sensibilitatea gustativă, influenţa diferitor 
factori asupra gustului, teorii în legătură cu gustul.  

2 2 

T4. Analizatorul olfactiv, Substanţe odorante. Structură chimică şi caracteristici, 
Teorii ale olfacţiei, Clasificarea senzaţiilor olfactive. Senzaţiile vizuale. Senzaţiile 
tactile. 

2 - 

T5. Aspecte practice ale analizei senzoriale. Cerinţele normative a examinării 
senzoriale a produselor de panificaţie. Metode analitice de analiză senzorială.  

2 2 

T6. Metode preferențiale în analiza senzorială a produselor de panificaţie.  2 - 

T7. Condiţiile necesare analizei senzoriale. Alegerea echipei de degustători.  2 2 

T8. Caracteristicile senzoriale ale materiei prime în panificaţie.  2 - 

T9. Granulozitatea. Aprecierea făinii după granulozitate. Valoarea de măciniş a 
grâului.  

2 - 

T10.  Caracteristicile senzoriale a cerealelor.  2 2 

T11. Caracteristicile senzoriale a semifabricatelor în industria de panificaţie. 2 - 

T12. Caracteristicile senzoriale a produselor de panificație. Aspecte generale. 2 - 

TOTAL 24 10 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

LP1. Studierea metodelor de prelevare a probelor pentru evaluarea senzorială. 2 - 

LP2. Elaborarea fişei individuale de analiză senzorială cu scara de punctaj. 2 2 

LP3. Elaborarea fişei centralizate a rezultatelor obţinute prin calculul punctajului 
mediu ponderat (făină şi griş). 

2 - 

LP4. Elaborarea fişei centralizate a rezultatelor obţinute prin calculul punctajului 
mediu ponderat (pâine, paste făinoase). 

2 2 

LP5. Studiu privind corelaţia dintre calitatea făinii şi indicii de calitate a pâinii. 2 - 

LP6. Factorii de pondere în calculul punctajului la evaluarea senzorială a 
produselor de panificaţie. 

2 - 

TOTAL 12 4 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Examinarea caracteristicilor senzoriale a materiilor prime şi auxiliare 
utilizând metode analitice. 

4 4 

LL2. Examinarea caracteristicilor senzoriale a materiilor prime şi auxiliare 
utilizând metode preferențiale. 

4 - 

LL3. Determinarea granulozităţii făinii în rezultatul măcinişului experimental al 
grâului. 

4 - 

LL4. Evaluarea senzorială prin punctaj a produselor de panificație şi pastelor 
făinoase. 

4 4 

LL5. Evaluarea senzorială prin punctaj a produselor crupificabile. 4 - 

LL6. Evaluarea indicilor de calitate a produselor finite după coacerea în laborator. 4 - 

TOTAL 24 8 

 
7. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Bantea-Zagareanu V., Dodon A. Analiza senzorială a produselor alimentare. Complex 
metodic de instruire. Ch.: UTM, 2014. 60 p. 
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2. Banu  C. Manualul inginerului de industrie alimentară,  Vol. II,  Ed. Tehnică, Bucureşti, 
1999, p. 1627 

3. Banu C., Nor V. ş. a. Calitatea şi controlul calităţii produselor alimentare. Editura AGIR, 
Bucureşti, 2002 

4. Banu C. şi col. Calitatea şi analiza senzorială a produselor alimentare. Editura AGIR, 
Bucureşti, 2007 

5. Bordei D., Burluc R. Tehnologia şi controlul calităţii în industria de panificaţie. 
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, 1998, 167p. 

6. Segal R., Barbu I. Analiza senzorială a produselor alimentare, Editura Tehnică, Bucureşti, 
1982, p. 296 

7. SM SR ISO 6658:2012 Analiza senzorială. Metodologie. Principii generale 
8. Родина Т.Г. Сенсорный анализ продовольственных товаров. учебник для вузов. 2-ое 

издание. М.: Издательский центр Академия, 2004,  208 с. 
9. Родина Т. Г., Вукс Г. А. Дегустационный анализ продуктов. М.: Колос, 1994. 192 с. 
10. Практикум по дисциплине «Сенсорный анализ продовольственных товаров».- М.: 

Изд-во. Рос. экон. акад. - 2003. - 39 с. 
11. Феоктистова Н.А., Васильев Д.А. Сенсорный анализ продовольсвенных товаров. 

Курс лекций. ЧАСТЬ 1 Ульяновск 2009 
13. ГОСТ Р ИСО 5492-2005 - Органолептический анализ. Словарь. 
14. ГОСТ Р ИСО 3972-2005 - Органолептический анализ. Методология исследования 

вкусовой чувствительности. 
15. ГОСТ Р ИСО 5496-2005 - Органолептический анализ. Методология обучение 

испытателей обнаружению и распознаванию запахов. 
16. ГОСТ Р ИСО 8589-2005 - Органолептический анализ. Руководство по 

проектированию помещений для исследования. 

Suplimentare 1. Bordei   D. Tehnologia modernă a panificaţiei, Ediția I şi a II-a, Editura AGIR, București, 
2004, 2005 
2. Burluc R. Tehnologia și controlul calității în industria panificației, 2007 
3. Leonte M. Tehnologii, utilaje, rețete și controlul calității în industria de panificație, 
patiserie, cofetărie, biscuiți și paste făinoase. Metode de preparare a aluatului, Editura  
Millenium, Piatra Neamț, 2004 
4. Mironescu V., Mironescu  M. Asigurarea şi controlul  calităţii produselor zaharoase, vol. I, 
Editura Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 2000, p.251 
5. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства. Учебник.-9-е изд:, перераб. и 
доп./ СПб: Профессия, 2005. - 416 с. 
6. Кантере В.М., Матисон В.А., Фоменко М.А. Сенсорный анализ продуктов питания: 
Монография.- М.: Типография РАСХН, 2003. - 400с. 
7. Политика здорового питания. Федеральный и региональный уровни. - Новосибирск: 
Сиб. унив. издательство, 2002. 
8. Периодические издания: Реф. журн. «Химия и технология пищевых продуктов», 
«Пищевая промышленность», «Хранение и переработка сельхозсырья», «Известия 
вузов. Пищевые технологии», стандарты и качество «Методы оценки соответствия», 
«Техническое регулирование», «Спрос». 
9.  Codex guidelines for the sensory evaluation of fish and shellfish in laboratories.  

Recomandări 
privind 
utilizarea 
surselor de pe 
internet şi 
altor surse 

1. www.rea.ru/sens. Сенсорный анализ продовольственных товаров: электронная версия 
учебника для студентов вузов.- В интернете на сайте Рос. экон. акад. 
2. http://www.propivo.ru/prof/technology/0601/sensor.htm Ресурсы Интернета: Инж. 
Милош Грабак, Дагмар Грдличкова, АО “Научно-исследовательский институт 
пивоварения и солодовенного дела”, Прага 
3. http://www.stq.ru. Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал 

http://cc.sibimol.bnrm.md/opac/author/118482;jsessionid=1FAC7009291C82EA52E1C1B0231066F4
http://cc.sibimol.bnrm.md/opac/author/30043;jsessionid=1FAC7009291C82EA52E1C1B0231066F4
http://cc.sibimol.bnrm.md/opac/publisher/23020;jsessionid=1FAC7009291C82EA52E1C1B0231066F4
http://estandard.md/Standard/SearchResult
http://www.rea.ru/sens
http://www.propivo.ru/prof/technology/0601/sensor.htm
http://www.stq.ru/
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informaţionale 
electronice: 
 

«Стандарты и качество». 
4. http://www.foodprom.ru. Официальный сайт издательства «Пищевая 
промышленность». Журналы «Пищевая промышленность. 
5. http://www.spros.ru. Официальный сайт журнала Международной конфедерации 
потребителей «Спрос». 
6. http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf Денисова, А.Л. Теория и 
практика экспертной оценки товаров и услуг. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 
А.Л.Денисова, Е.В.Зайцев – Тамбов: Изд-во Тамб.гос.техн.унив., 2002. – 41 с. – ISBN 5-
8265-0181 
7. http://www.anamob.ro/panif/  
8. http://www.aroma-lux.ru/66  
9. http://facultate.regielive.ro/cursuri/agronomie/fermentarea-aluatului-industria-
alimentara-256606.html; 
10. http://www.scritube.com/diverse/Proiect-Influenta-procesului-d21553.php. 
11. http://www.regielive.ro 
12. http://www.preferatele.com 

 
8. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri, seminare şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a condiţiilor de rezolvarea optimă a unor probleme referitoare la 
evaluarea și asigurarea calităţii senzoriale a produselor de panificație. 

 

http://www.foodprom.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf
http://facultate.regielive.ro/cursuri/agronomie/fermentarea-aluatului-industria-alimentara-256606.html
http://facultate.regielive.ro/cursuri/agronomie/fermentarea-aluatului-industria-alimentara-256606.html
http://www.scritube.com/diverse/Proiect-Influenta-procesului-d21553.php
http://www.regielive.ro/
http://www.preferatele.com/

