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CONTROLUL FIZICO-CHIMIC AL ALIMENTELOR: PRODUSE LACTATE  
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  laptelui și produselor lactate 

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/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

144 36 36 - 72 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului 
de învăţământ 

Tehnologia laptelui și produselor lactate, Biochimia laptelui, Chimia alimentară,  

Conform 
competenţelor 

Conștientizarea faptului că analiza fizico-chimică este o etapă importantă în controlul 
producţiei de produse lactate pentru asigurarea calităţii, reproductibilităţii şi identităţii 
de marcă; 
Cunoașterea aspectelor particulare de analiză specifice diferitor produse lactate, 
caracterizate prin parametrii calitativi și funcționali: comuni și de diferențiere. 

 
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 

CPL 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. 
 Stabilirea metodelor de analiză, încercări specifice produselor alimentare, caracterizarea 
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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 

CTL1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul 
propriei strategii de muncă calificată și eficientă  
CTL3. 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 

Cunoașterea instrucțiunilor/procedurilor/specificațiilor/tehnologiilor de control fizico-
chimic în cadrul întreprinderilor de procesare a laptelui; 

Obiectivele 
specifice 

Stabilirea metodelor de analiză, încercări; Recoltarea probelor și efectuare de analize 
specifice; Verificarea directă a calității materiilor prime, auxiliare și materialelor; 
Controlul procesului de producție; Controlul produselor finite; 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Direcţiile principale în analiza produselor lactate. 2  

T2. Controlul tehno-chimic în cadrul întreprinderilor de industrializare a 
laptelui. 

2 1 

T3. Controlul materiei prime și materialelor la recepționare 2 1 

T4. Controlul materialelor de ambalare și ambalaje la recepționare. 2 1 

T5. Standardizarea produselor lactate: obiective şi principiile standardizării în 
RM, noţiunea de standard, tipurile de standarde, categoriile de standarde, 
conţinutul unui standard. 

2 1 

T6. Certificarea conformităţii produselor lactate: conceptul de bază, tipuri de 
certificare şi avantajele certificării, conţinutul certificatului de conformitate. 

2 1 

T7. Controlul fizico-chimic al produselor finite 2 1 

T8. Controlul producerii laptelui de consum și calității produselor finite 2 1 

T9. Controlul producerii produselor lactate fermentate și calității produselor 
finite 

4 1 

T10. Controlul producerii brânzei proaspete și calității produselor finite 2 1 

T11. Controlul producerii brânzeturilor și calității produselor finite 2 1 

T12. Controlul producerii untului și calității produselor finite 4 1 

T13. Controlul producerii produselor lactate concentrate și calității produselor 
finite 

2 1 

T14. Controlul producerii produselor lactate deshidratate și calității produselor 
finite 

2 1 

T15. Controlul producerii înghețatei și calității produselor finite 2 1 

T16. Controlul spălării-dezinfectării, stării sanitaro-igienice. 2  

Total prelegeri: 36 14 

Tematica activităţilor didactice Numărul de ore 
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învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Laboratorul fizico-chimic. Amenajarea  laboratorului, atribuţiile acestuia. 2  

LL2. Controlul materialelor de ambalare și ambalaje utilizate la ambalarea 
laptelui și a produselor lactate 

2 1 

LL3. Analiza fizico-chimică a laptelui de consum pasteurizat. 4 1 

LL4. Analiza fizico-chimică a produselor lactate fermentate. 4 2 

LL5. Analiza fizico-chimică a brânzei proaspete. 4 2 

LL6. Analiza fizico-chimică a brânzeturilor. 4 2 

LL7. Analiza fizico-chimică a untului. 4 2 

LL8. Analiza fizico-chimică a produselor lactate concentrate şi praf. 4 1 

LL9. Analiza fizico-chimică a îngheţatei. 4 1 

LL10. Analiza eficacității, dozarea substanțelor de dezinfectare în secția de 
producere. 

4  

Total lucrări de laborator/seminare: 36 12 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

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; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii aspectelor particulare de analiză specifice 
diferitor produse lactate, caracterizate prin parametrii calitativi și funcționali: comuni și de diferențiere. 

 


