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MD-2045, CHIŞINĂU, STR. STUDENȚILOR, 9/9, TEL +373 22 50-99-59                                                      www.utm.md 

 

ANALIZA SENZORIALĂ ȘI CONTROLUL TEHNO-CHIMIC AL PRODUSELOR 

ALIMENTAȚIEI PUBLICE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologia Alimentelor 

Catedra/departamentul Alimentație și nutriție 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

S.07.A.149.1/Programul de 

studiu 

541.1 Tehnologia și Managementul Alimentației Publice 

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 

4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 

planul de 

învăţământ 

Dintre care 

 Ore auditoriale Lucrul individual 

 

 

 
Curs 

 

 

Seminar  
Laborator 

Proiect de 

an 

Studiul 

materialului 

teoretic 

Pregătire aplicații  

Frecvenţă  120 24 12 24 - 40 20 

frecvenţă 

redusă 
120 10 4 8 - 58 40 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Tehnologia generală a produselor alimentare, bazele teoretice ale 

tehnologiei în alimentația publică, chimia alimentară, tehnologia 

produselor alimentației publice. 

Conform competenţelor Cunoștințe privind modificările compușilor chimici din alimente în urma 

proceselor tehnologice, noțiuni din domeniul tehnologiei produselor 

alimentare și statistică.  

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs  Prezentarea materialului teoretic în sala de curs implică utilizarea proiectorului și 

calculatorului, internetul; 

 Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 

timpul cursului; 

 Absențele nemotivate (mai mult de 3) vor fi prelucrate prin prezentarea 

rapoartelor, sarcinilor individuale cu referire  la disciplina/tema absentată; 

Seminar Studenţii vor  

 putea selecta și perfecta fișele/chestionarele de analiză senzorială în funcție de 

scopul examenului senzorial; 

 putea explica și aplica tehnicile de apreciere/detectare a senzațiilor; 

 vor putea opera cu termenii și descriptorii utilizați în analiza senzorială conform 

standardelor ISO; 

tel:+373%2022%2050-99-59
http://www.utm.md/
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 vor putea analiza, prelucra și prezenta (sub formă de raport cu tabele, diagrame) 

rezultatele obținute în urma unei degustații, precum și rezultatele obținute  în 

urma determinării indicilor tehno-chimici de calitate a produselor alimentației 

publice; 

Laborator Studenții trebuie să: 

 poarte vestimentație specifică activităților în laborator; 

 să respecte tehnica securității;  

 poată demonstra că cunosc și înțeleg scopul, obiectivele și modul de lucru al 

lucrării.  

 poată elabora schema/designul experimentului; 

Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor stipulate în indicaţiile metodice. 

Termenul de predare a lucrării de laborator – două săptămâini după finalizarea acestora.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP6 

6.1. Descrierea conceptelor, noţiunilor de bază privind calitatea şi controlul produselor alimentației 

publice definite de standardele naţionale şi internaţionale. 

6.2. Identificarea metodelor de apreciere a calităţii produselor alimentare  în proiectare, producere şi 

desfacere, precum şi a procedeelor de bune practici de igienă bazate pe principiile siguranţei 

alimentare. 

6.3. Aplicarea de principii şi metode de bază pentru realizarea controlului calităţii materiei prime, 

semifabricatelor şi produselor finite: evaluarea caracteristicilor, performanţelor în domeniul 

managementului calităţii şi siguranţei alimentare. 

6.4. Stabilirea metodelor de analiză, încercări specifice produselor alimentare, caracterizarea acestora 

în conformitate cu prevederile legale actuale. 

6.5. Elaborarea schemelor de control de calitate la fabricarea produselor alimentare, ghidurilor 

interne de bune practici în unităţile din domeniul sau, după caz, a planului HACCP, având în 

vedere tipul unităţii, capacitatea de producere şi specificul unităţii. 

Competenţe 
profesionale 

CP 3 

C 3.2. Utilizarea adecvata a cunoştinţelor de bază pentru explicarea și interpretarea conceptelor, 

procedeelor, tehnicilor și metodelor necesare in utilizarea aplicaţiilor software și a tehnologiilor 

digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice proiectării și fabricării produselor alimentației publice. 

C 3.3. Aplicarea de principii şi metode de bază din programe software și din tehnologiile digitale 

pentru realizare de baze de date, grafică asistată, modelare, proiectarea asistată de calculator a 

produselor alimentației publice, proceselor și tehnologiilor, investigarea şi prelucrarea computerizată 

a datelor specifice ingineriei în general, şi tehnologiei produselor alimentației publice în particular, în 

condiţii de asistenţă calificată. 

C 3.4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea și 

limitele aplicaţiilor software și a tehnologiilor digitale în rezolvarea de sarcini specifice proiectării și 

fabricării produselor alimentației publice. 

C 3.5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea aplicaţiilor software și a tehnologiilor digitale 

în rezolvarea de sarcini specifice proiectării și fabricării produselor alimentației publice. 

Competenţe 

transversale 

CT 1. Aplicarea valorilor și eticii profesiei de inginer și executarea responsabilă a sarcinilor 

profesionale, în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată. Promovarea raționamentului 

logic, convergent și divergent, a aplicabilității practice, a evaluării și autoevaluării în luarea 

deciziilor. 

CT 2. Realizarea activităților și exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere 

ierarhice. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive și respectului 

față de ceilalți diversității și multiculturalității și îmbunătățirea continuă a propriei activități 

CT 3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserției pe piaţa 

muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia și pentru dezvoltarea personală și profesională. 

Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice și a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi a 

comunicării.. 
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6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea metodelor și dehnicilor de evaluare senzorială și fizico-chimică a controlului 

calității produselor alimentației publice 

Obiectivele specifice Să înţeleagă mecanismul de percepție și decodare a senzațiilor și să însușiească 

proprietățile organoleptice specifice fiecărei senzații 

Să poate selecta metode și echipe de degustatori pentru a efectua analiza senzorială a 

produselor alimentației publice 

Să selecteze și să argumenteze utilizarea metodelor fizico-chimice în analiza senzorială 

Să însușiească protocolul pentru pregătirea probelor pentru controlul calității alimetelor 

Să selecteze metodele de analiză a rezultatelor și prezentarea grafică corespunzătoare a 

acestora; 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T.1. Rolul analizei senzoriale și fizico-chimice în controlul calității produselor 

alimentației publice.  

2 0,5 

T.2. Senzațiile olfactive: Mirosul și aroma.  2 1 

T.3. Senzațiile vizuale: aspectul.  4 2 

T.4. Senzațiile gustative: savoarea.  2 1 

T.5. Senzații tactile: textura.  4 2 

T.6. Senzații trigeminale: flavour.  4 2 

T.7. Metode de analiză senzorială.  2 0,5 

T.8.Cerințe pentru efectuarea controlului calității (senzoriale și fizico-chimice) 

alimentelor în UAP.  

2 0,5 

T.9. Metode de analiză fizico-chimică. Metode de prelevare și preparare a 

eșantioanelor.  

2 0,5 

Total prelegeri: 24 10 
 

 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor/lecțiilor practice 

LP 1. Senzațiile olfactive. Tehnici de apreciere și identificare a senzațiilor 

olfactive;  

2  0,5 

LP 2. Senzațiile vizuale. Tehnici de apreciere și identificare a senzațiilor vizuale; 2 0,5 

LP 3. Senzațiile gustative. Tehnici de apreciere și identificare a senzațiilor 

gustative; 

2 1 

LP 4.  Senzațiile de textură. Tehnici de apreciere și identificare a senzațiilor de 

textură; 

2 1 

LP 5. Senzațiile trigeminale. Tehnici de apreciere și identificare a senzațiilor 

olfactive; 

2 0,5 

LP 6. Elaborarea profilul senzorial al produselor alimentare. Exerciții practice.  2 0,5 
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Total seminare/ lecții practice: 12 4 
 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

redusă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

zi 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Controlul calității preparatelor lichide/felul I (supe, cioarbe etc).  Analiza 

senzorială. Determinarea conținutului de substanță uscată în preparatele 

lichide; 

2 4 

LL2. Controlul calității preparatelor din masă tocată de carne sau pește. Analiza 

senzorială. Determinarea cantitativă a conținutului de pâine în preparatele din 

masă tocată; 

2 4 

LL3. Controlul calității preparatelor și garniturilor din crupe, paste făinoase, 

legume, leguminoase. Analiza senzorială.  

1 4 

LL4. Controlul calității sosurilor. Analiza senzorială. Determinarea conținutului 

de grăsime prin metoda butirometrică (Gherber); 

1 4 

LL5. Controlul calității gustărilor și bucatelor reci. Analiza senzorială. 

Determinarea conținutului de substanță uscată; 

1 4 

LL6. Controlul calității produselor de patiserie și cofetărie. Analiza senzorială. 

Determinarea conținutului acidității titrabile și alcalinității; 

1 4 

Total lucrări de laborator 8 24 
 

8. Referinţe bibliografice 

Documente 

normative 

1. HG nr. 996 din 20.08.2003 despre aprobarea normelor privind etichetarea produselor alimentare şi 

Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj 

http://lex.justice.md/document_rom.php?id=25D15E6E:7A861A9F  

2. HMSM nr. 05 din 17.12. 2001 cu privire la aprobarea şi implementarea "Regulilor  

şi a normelor sanitare privind aditivii alimentari" 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=306410  

3. ISO 5497:1982 Linii directoare pentru prepararea eşantioanelor pentru care analiza senzorială directă nu 

este aplicabilă 

4. SM SR ISO 6658:2012 Analiza senzorială. Metodologie. Principii generale 

5. SM EN ISO 5492:2016 Analiză senzorială. Vocabular SM EN ISO 

http://estandard.md/Standard/SearchResult 

6. SM SR ISO 13301:2012 Analiza senzorială. Metodologie. Linii directoare generale pentru măsurarea 

pragului de detecţie a mirosului, aromei şi gustului prin procedura selecţiei forţate „1 din 3” (3-AFC ). 

http://estandard.md/Standard/SearchResult 

 

Manuale, 

cărți 

7. R. Siminiuc, O. Gutium, V. Reșitca, A. Chirsanova.Savoarea. Suport de curs. UTM, 2016. 

8. L. Coșciug.  Controlul calității produselor alimentației prublice. Indicații metodice. 

UTM.2017 

9. Aliments et Nutrition, [www.hc-sc.gc.ca/fn-

an/securit/addit/sweetenedulcor/polyols_pludextrose_factsheet-polyols_polydextrose_fiche-

fra.php] 

10. Ch nard, Ch. et autres. L  valuation sensorielle, un outil pour optimiser la qualit  de vos 

produits, Saint-Hyacinthe, Cintech AA, 1995. 145 p. 

11. Committee E18.06. American Society for Testing and Materials (ASTM). Standard Guide for 

Serving Protocol for Sensory Evaluation of Foods and Beverages, E-1871 − 10, West 

Conchohocken, ASTM, 2010, p.7. 

12. Conseil de la Transformation Agroalimentaire et des Produits de Consommation (CTAC). 

Reformulation des produits pour r duire le sodium. Guide de r duction du sodium pour 

http://lex.justice.md/document_rom.php?id=25D15E6E:7A861A9F
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=306410
http://estandard.md/Standard/SearchResult
http://estandard.md/Standard/SearchResult
http://estandard.md/Standard/SearchResult
http://estandard.md/Standard/SearchResult
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l industrie alimentaire, 76 p., 2009. [http://www.agfoodcouncil.com/media/15448/guide %20 r 

%C3 %A9duction %20du %20sodium- nal.pdf]  

13. Decker K. “Umami and beyond”, Food Product Design, [En ligne], 23 janvier 2008. 

[http://www.foodproductdesign.com/articles/2008/01/umami-andbeyond.aspx] 

14. Kevin K. “I Want my Umami: Understanding Our Mysterious Fifth Taste”, Stagnito s New 

Products Magazine, 1er juillet 2007. [http://www.allbusiness.com/manufacturing/food-

manufacturing/ 4510653-1.html]  

15. McGee H. On food and cooking: the science and love of the Kkitchen, Rev. Ed., New York, 

Scribner, 2004, p. 884. 

16. Meilgaard M. Sensory Evaluation Techniques, 4th Ed., Boca Raton, Taylor & Francis Group, 

2007. p. 448. 

17. Murano P. Understanding food science and technology, Belmont, Wadsworth a division of 

Thomson Learning Inc., 2003, p. 449. 

18. Ofmann, Th. “Kokumi Flavour Compounds and Use”, World Intel- lectual Property 

Organization, 2007 

[http://www.wipo.int/pctdb/fr/wo.jsp?WO=2007062474&IA=EP2006009839&DISPLAY=D

ESC]  

19. Page K. The Flavor Bible: The Essential guide to culinary Creativity, Based on the Wisdom of 

America s Most Imaginative Chefs, New York, Hachette Book Group, 2008, p.339. 

20. Rolland J. The Food Encyclopedia: Over 8000 ingredients, Tools, Techniques and People, 

Toronto, Robert Rose Inc., 2006, p. 701. 

21. Wyers, R. “The Fifth Taste”, Food Ingredients First. 

[http://www.foodingredientsrst.com/Content/pdf/umami.pdf]  
 

9. Evaluare 
a) Învățământ cu frecvență 

Curentă 
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; 

Obţinerea notei minime de „5” seminare; 

Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii tehnicilor de control organoleptic și fizico-chimic a 

calității produselor alimentației publice 

 
 
b) Învăţământ cu frecvenţă redusă 

Curentă 
Examen final 

Lucrare individuală Laborator 

20% Admis 80% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator. 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea individuală. 
Obţinerea notei „admis” la lucrarea de laborator. 
 

 

http://www.foodproductdesign.com/articles/2008/01/umami-and

