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TEHNOLOGIA PRODUSELOR DIN CARNE II  
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 opțional 4 

 
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 

120 36 12/12 30 30 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învăţământ 

 bazele teoretice a conservării, microbiologie generală, microbiologia alimentelor, 
biochimia cărnii, tehnologia produselor din carne – I.  

Conform 
competenţelor 

 Aplicarea unor principii și metode de bază pentru planificarea, organizare și 
gestionare sistemelor de producție din industria alimentară. 

 
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 3. Aplicarea, îmbunătăţirea şi realizarea proceselor tehnologice de fabricare a 
produselor alimentare 

  Definirea şi descrierea proceselor tehnologice de fabricare a produselor din carne; 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea unor variante ale fluxurilor tehnologice 

de fabricare a produselor din carne; 
 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru executarea proceselor tehnologice de 

fabricare a produselor din carne; 
 Conducerea proceselor din industria de procesare a cărnii în conformitate cu prevederile 

legale actuale; 
 Elaborarea sau  îmbunătăţirea proceselor tehnologice de fabricare a produselor din carne. 

Competenţe 
transversale 

CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup. Promovarea spiritului de inițiativă, 
dialogului, cooperării, respectului față de ceilalți; 

CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserției pe piața 
muncii și al adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea personală și 
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profesională. Utilizarea eficientă a abilităților lingvistice și a cunoștințelor de tehnologia 
informației și comunicării 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Însuşirea principiilor de conservare a cărnii și tehnologiilor de fabricare a produselor din carne. 

Obiectivele 
specifice 

Să cunoască tehnologii tradiționale și contemporane de  fabricărie a specialităţilor – 
afumăturilor din carne; 
Să studieze tehnologii de fabricare a produselor din carne pasteurizate, coapte, uscate, 
conservelor și semiconservelor din carne; 
Cunoaşterea particularităţilor de producere a semifabricatelor naturale, tocate și altele din 
carne; 
Însușirea metodelor de aplicare a ambalajelor contemporane pentru prelungirea termenului de 
valabilitate. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Tehnologia fabricării afumăturilor. Sortimentul. Materia primă şi auxiliară. 
Sărarea preventivă, mixtă. Prepararea saramurilor. Tehnologia fabricării 
pastramei, muşchi de porc, vită, oi, jambon, şuncă, becon. 

8 2 

T2. Tehnologia produselor din carne pasteurizate, coapte, uscate: lebărvurşti, 
sângerături, tobe, salam-pâine, pastramă uscată de oaie. 

2 2 

T3. Sortimentul conservelor din carne. Caracteristica materiei prime şi auxiliare. 
Tehnologia fabricării conservelor naturale din carne. Tehnologia pateurilor. 
Conserve din limbi, din carne şi materie primă vegetală. 

8 2 

T4. Particularităţile sterilizării conservelor din carne. 2 2 

T5. Tehnologia fabricării semiconservelor din carne: şuncă din carne de porc 
tocată, de crenvurşti. 

2 1 

T6.  Tehnologia prelucrării păsărilor – abatorizarea. 4 2 

T7.  Fluxul tehnologic de obţinere a semifabricatelor refrigerate, congelate din 
carne. 

4 2 

T8.  Tehnologia fabricării mezelurilor din carne de pasăre.  
Defectele produselor din carne. 

6 
2 

1 

Total prelegeri: 36 16 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Studierea tehnologiei de fabricare a prospăturilor şi specialităţilor în cadrul 
secţiei „Etalon”. 

4 4 

LL2. Influenţa tratamentului preventiv cu substanţe bactericide a cărnii de pasăre 
asupra duratei de valabilitate 

4 - 

LL3. Determinarea defectelor preparatelor din carne.: salamuri, specialităţi, 
conserve, semifabricate refrigerate, congelate. 

4 - 
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Total lucrări de laborator/seminare: 12 4 
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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, proiect de an şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii tehnologiilor de abatorizare și procesare a cărnii în 
produse alimentare, cunoașterea condițiilor de aplicare a procedeelor tehnologice în practica industrială. 

 


