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CONTROLUL FIZICO-CHIMIC A ALIMENTELOR ŞI AMBALAJELOR: PRODUSE DIN CARNE 

  

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 

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

redusă) 

7; 
8 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
2. Timpul total estimat 

 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator  
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

150 36 36 40 35 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

 

Conform planului de învăţământ Tehnologia cărnii și produselor din carne, Biochimia cărnii, Chimia 
produselor alimentare 

Conform competenţelor Cunoașterea bazelor teoretice și aplicării practice ale tehnologiei cărnii și 
ale biochimiei cărnii, 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. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.utm.md/
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5. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

Să fie  capabil: de a utiliza metode de apreciere a calităţii cărnii,  să folosească 
standardele în aprecierea calității cărnii. de aplicat cunoștințele obținute in controlul de 
producere. 

Să cunoască :  metodele de organizare a controlului fluxului de producere,  indicii de 
calitate a produselor din carne.              

Să fie  capabil:  de aplicat cunoștințele obținute in dirijarea fluxului de producere, de 
aplicat cunoştinţele obținute in expertiza preparatelor din carne calitative, să aplice 
cunoştinţele obţinute in rezolvarea problemelor tehnologice. 

 

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 Utilizarea cunoştinţelor disciplinei în însuşirea metodelor şi tehnologiilor de prelucrare 
a cărnii. 

Obiectivele specifice Cunoaşterea metodelor de determinare a indicilor de calitate a materiei prime, 
materialelor auxiliare şi produsului finit, modul de dirijare a calităţii produselor din 
carne. Cunoştinţe despre importanţa standardizării, rolul documentelor tehnice 
normative în obţinerea produselor alimentare de calitate competitivă pe piaţa. 
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 

Tema 1. Calitatea produselor din carne. Noţiuni generale. Indicii care apreciază 
calitatea şi metodele de apreciere. 

4 2 

Tema 2. Standardizarea în industria cărnii. Standarde internaţionale şi naţionale. 
Organizaţia internaţională de standardizare ISO. Obiectivele şi structura ISO. 
HACCP în industria cărnii. 

6 2 

Tema 3. Organizarea controlului fluxului tehnologic. Principiile generale. 
Controlul fluxului tehnologic de fabricare a salamurilor. 

6 2 

Tema 4. Indicii de calitate a produselor finite: specialităţi, mezeluri, conserve, 
semifabricate, carne. 

2 2 

Tema 5. Influenţa factorilor tehnologici asupra calităţii salamurilor fierte. 4 - 

Tema 6. Identificarea şi expertiza  produselor din carne. Colectarea probelor. 
Degustarea produselor. 

2 - 
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Tema 7. Funcţiile ambalajelor: funcţia de a conţine produsul; funcţia de protecţie 
şi conservare; funcţia de confort; funcţia de comunicare. 

1 1 

Tema 8. Ambalaje din sticlă.  
Avantajele şi dezavantajele. Proprietăţile fizico-mecanice. Metodele de 
ermetizare şi controlul ermetizării.  

3 1 

Tema 9. Ambalaje metalice.  
Avantajele şi dezavantajele. Proprietăţile fizico-mecanice. Metodele de 
ermetizare şi controlul ermetizării.  

3 1 

Tema 10. Ambalaje din materiale celulozice.  
Avantajele şi dezavantajele. Proprietăţile fizico-mecanice. Metodele de 
ermetizare şi controlul ermetizării.  

3 2 

Tema 11. Ambalaje din materiale plastice şi materiale complexe.  
Avantajele şi dezavantajele. Proprietăţile fizico-mecanice. Metodele de 
ermetizare şi controlul ermetizării. 

2 1 

          T o t a l 36 14 
 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

L.L.1. Determinarea umidităţii cărnii. 4 2 

L.L.2. Determinarea conţinutului de substanţe grase în produsele din carne. 4 2 

L.L.3. Determinarea pH-ului preparatelor din carne. 4 2 

L.L.4. Determinarea proprietăţilor funcţional-tehnologice a produselor din carne 4 - 

L.L.5. Determinarea conţinutului de substanţe minerale şi impurităţi minerale. 4 - 

L.L.6. Controlul calităţii semifabricatelor din carne. Controlul indicilor fizici şi 
determinarea umidităţii 

4 - 

L.L.7. Aprecierea mezelurilor. Controlul umidităţii a mezelurilor. Controlul 
conţinutului de NaCl. Controlul conţinutului de amidon. 

4 3 

L.L.8. Aprecierea conservelor din carne: Controlul masei net şi raportului 
componenţelor din reţetă. Controlul acidităţii şi conţinutului de NaCl. 

4 3 

L.L.9. Familiarizarea cu procesele tehnologice de fabricaţie a ambalajelor din 
sticlă. Controlul calităţii. 

2 - 

L.L.10. Familiarizarea cu procesele tehnologice de fabricaţie a ambalajelor din 
metal. Controlul calităţii. 

2 - 

L.L.11. Familiarizarea cu procesele tehnologice de fabricaţie a ambalajelor din 
materiale plastice. Controlul calităţii. 

2 - 

Total 36 12 
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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. 

 


