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ANALIZA SENZORIALĂ A PRODUSELOR ALIMENTARE 
 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologia Alimentelor 

Catedra/departamentul Tehnologia Produselor Alimentare 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0721.2Tehnologia Produselor Alimentare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

redusă) 

6 
7 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
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 30 -/30 - 30 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Tehnologia generală a produselor alimentare, principii și metode de 
conservare a produselor alimentare, chimia alimentară, microbiologia 
produselor alimentare, tehnologia produselor alimentare: carne și 
produse din carne, lapte și produse din lapte, produse de panificație, de 
cofetărie/zaharoase, fructe și legume. 

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. 
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5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CPL2.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, organizarea şi 
gestionareasistemelor de producţie din industria alimentară 
 Studierea comparativă și evaluarea critică a principalelor metode de organizare și 
gestionare a sistemelor de producţie din industria alimentară 
 Elaborarea proiectelor sistemelor de producţie din industria alimentară 
CPL 3.Aplicarea, îmbunătăţirea şi realizarea proceselor tehnologice de fabricare a 
produselor alimentare 
 Definirea şi descrierea proceselor tehnologice de fabricare a produselor alimentare 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea unor variante ale fluxurilor 
tehnologice de fabricare a produselor alimentare 
 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru executarea proceselor tehnologice 
de fabricare a produselor alimentare 
 Conducerea proceselor din industria alimentară în conformitate cu prevederile legale 
actuale 
 Elaborarea şi/sau  îmbunătăţirea proceselor tehnologice de fabricare a produselor 
alimentare 

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 
materieiprime, 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 
CPL 5.Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului industriei 
alimentare inclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale 
 Descrierea conceptelor și metodelor de elaborare a proiectelor tehnice și 
tehnologice specifice domeniului 
 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor metode de 
elaborare a proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului 
 Aplicarea metodologiilor avansate de elaborare a proiectelor tehnice și tehnologice 
specifice domeniului profesional 
 Utilizarea adecvată a criteriilor și metodelor standard de elaborare a proiectelor 
tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional 
 Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional 
inclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale. 
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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 

P1. Metodologia analizei senzoriale. Analiza senzorială și implicaţiile sale în 
evaluarea calităţii produselor. 

2 1 

P2. Standarde naționale și internaționale privind analiza senzorială. 2 1 

P3. Vocabularul utilizat în evaluarea senzorială a produselor alimentare. 2 1 

P4. Implicațiile organelor de simţ în evaluarea senzorială. Bazele aplicării analizei 
senzoriale. 

2 1 

P5. Implicațiile organelor de simţ în evaluarea senzorială. Sistemul senzorial 
gustativ, olfactiv, optic, tactil și auditiv.   

2 - 

P6. Vocabularul utilizat în evaluarea senzorială a produselor alimentare. 2 - 

P7. Metrologia senzorială. 2 1 

P8. Încercări senzoriale. Încercări discriminative de evaluare senzorială a 
produselor alimentare. 

2 1 

P9. Încercări discriminative de evaluare senzorială a produselor alimentare. 2 - 

P10. Încercări descriptive de evaluare senzorială a produselor alimentare. 2 - 

P11. Încercări descriptive de evaluare senzorială a produselor alimentare. 2 2 

P12. Metode preferențiale. Încercări de apreciere hedonică a produselor 
alimentare. 

2 - 

P13. Aspecte practice ale organizării evaluării senzoriale.Elemente de statistică 
folosite în evaluarea senzorială a produselor alimentare. Cerințele față de 
personalul care asigură derularea sesiunilor de evaluare senzorială. 

2 0,5 

P14. Formarea și gestionarea grupului de evaluare senzorială 2 0,5 

P15. Condițiile necesare pentru desfăşurarea analizei senzoriale. Dotarea tehnică 
necesară evaluării senzoriale. 

2 1 

TOTAL 30 10 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Aspecte practice ale organizării evaluării senzoriale.  
Capacitatea senzorială a unui evaluator de produse alimentare.  
Formarea şi gestionarea grupului de evaluare senzorială.Aspecte privind calitatea 
senzorialăși intensitatea senzorială a unui produs alimentar. 

6 2 

LL2. Analiza senzorială a cărnii şi produselor din carne. Analiza senzorială a 
ouălor. Defecte a cărnii, preparatelor din carne comune, preparatelor din carne 
crude, conservelor din carne. Defecte a ouălor pentru consum uman. 
Defecte de natură fizică şi chimică; defecte de natură microbiologică. Defecte de 
producere cauzate: de materia primă; de procesări tehnologice; de transformări 
enzimatice; microbiologice; de factori întâmplători. Documentele normativ-
tehnice. 

6 2 

LL3. Analiza senzorială a produselor cerealiere, produselor de panificaţie/ 
produselor de patiserie şi cofetărie/ produselor zaharoase/ concentratelor 
alimentare.Defectele produselor cerealiere, concentratelor alimentare, 
produselor de panificație şi a pastelor făinoase, produselor de patiserie şi 
cofetărie, produselor zaharoase.Defecte de natură fizică şi chimică; defecte de 
natură microbiologică. Defecte de producere cauzate: de materia primă; de 
procesări tehnologice; de transformări enzimatice; microbiologice; de factori 
întâmplători. Documentele normativ-tehnice. 

6 2 

LL4. Analiza senzorială a laptelui și produselor din lapte. 
Analiza senzorială a laptelui: lapte de consum, lapte integral, lapte integral 
standardizat, lapte integral nestandardizat, lapte semi-degresat, lapte degresat. 
Analiza senzorială a produselor din lapte:lapte fermentat, iaurt, lapte acidofil, 
chefir, pastă de unt, produse lactate concentrate sterilizate, produse lactate 
concentrate cu zahăr, produse lactate praf, conservelor de lapte, frişcă ș.a. 
Analiza senzorială a smântânii.Analiza senzorială a untului.Analiza senzorială a 
zerului.Analiza senzorială a brânzeturilor. 
Defectele laptelui și produselor din lapte. Defecte de natură fizică şi chimică; 
defecte de natură microbiologică. Defecte de producere cauzate: de materia 
primă; de procesări tehnologice; de transformări enzimatice; microbiologice; de 
factori întâmplători. Documentele normativ-tehnice. 

6 2 

LL5. Analiza senzorială a fructelor și legumelor. 
Analiza senzorială a fructelor şi legumelor proaspete. 
Analiza senzorială a fructelor şi legumelor uscate (deshidratate). 
Analiza senzorială a produselor alimentare: gem, confitură de fructe, jeleu, 
marmeladă, magiun, dulceaţă,  fructe confiate ș.a.  
Defectele fructelor și legumelor și produselor din fructe și legume.  

6 2 

TOTAL 30 10 
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6. http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf Денисова, А.Л. Теория и 

практикаэкспертнойоценкитоваров и услуг. Учебноепособие *Электронныйресурс+ / 
А.Л.Денисова, Е.В.Зайцев – Тамбов:Изд-воТамб.гос.техн.унив., 2002. – 41 с. – ISBN 5-
8265-0181. 

 
9. 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. 
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