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Tehnologia produselor alimentare V 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

 

Facultatea Tehnologia Alimentelor 

Catedra/departamentul Tehnologia produselor alimentare 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 0721.2. Tehnologia  produselor alimentare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 

Categoria 

formativă 

Categoria de 

opționalitate 

Credite 

ECTS 

II (învățământ cu frecvență); 

III (învățământ cu frecvență 
redusă) 

6 

 

8 
E 

S – unitate de 

curs de 
specialitate 

O - unitate de 

curs la liberă 
alegere 

6 

 

2. Timpul total estimat 

 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs 
Seminar / Lucrări 

de laborator 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

180 45 15 / 30 - 90 - 

      

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

 

Conform planului de 

învățământ 

1) Tehnologia generală a alimentelor; 2) Biochimie; 3) Microbiologia alimentară; 

4) Chimia produselor alimentare 

Conform competențelor Acumularea competențelor în domeniul tehnologiei de fabricare a produselor din 
carne,  instruirea teoretică și practică în problemele legate de fabricarea și utilizarea 

produselor din carne 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

 

Curs Cursul Tehnologia produselor din carne este o disciplină  de bază din ciclul științelor 

aplicative, privind utilizarea și producerea produselor din carne, ponderea lorîn 
alimentația umană,calitatea și siguranța lor 

Seminar Metodele și parametrii de fabricare a produselor din carne.Rolul în alimentația umană. 

Sortimentul alimentelor din carne, clasificarea lor, modul de obținere, inofensivitatea lor 

 
5. Competențe specifice acumulate 

 

Competențe profesionale CPL 2. Proiectarea, organizarea şi gestionarea sistemelor de producţie din industria 

alimentară. 
CPL 3.  Aplicarea, îmbunătăţirea şi realizarea proceselor tehnologice de fabricare a 

produselor alimentare. 

CPL 5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului 
industriei alimentare inclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale. 

http://www.utm.md/
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Competențe transversale CT 1. Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer și executarea responsabilă a 

sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă și asistenţă calificată. 

Promovarea raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii 

practice, a evaluării şi autoevaluării în luarea deciziilor. 

 
6. Obiectivele unității de curs/modulului 

 

Obiectivul general Însușirea principiilor teoretice și metodelor practice de utilizare a alimentelor din 
carne în alimentația umană și tehnologia lor de producere 

Obiectivele specifice Săcunoască funcția alimentelor din carneîn alimentația umană 

Să selecteze componente adecvate pentru obținerea alimentelor din carne 

Să aplice corect prevederile actelor normative privind utilizarea alimentelor din carne 

 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 

cu 
frecvență 

învățământ 

cu frecvență 
redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Industria de prelucrare a cărnii în Moldova. Animale furnizoare de carne, rase 

de bovine, porcine, ovine. Aprovizionarea cu animale și transportul acestor 
2 - 

T2. Tehnologia de abatorizare. Prelucrarea inițială a animalelor. Examenul 

sanitar-veterinar după tăiere 
2 2 

T3. Clasificarea preparatelor din carne. Caracteristica materiei prime, auxiliare, 

materialelor 
2 1 

T4. Tehnologia preparatelor din carne – mezeluri. Obținerea semifabricatelor 

pentru mezeluri: bradt, șrot 
4 2 

T5. Scheme tehnologice de fabricare a prospăturilor, salamului semiafumat, 

crenvurștilor, cârnăciorilor. Prepararea compoziției, umplerea membranelor. 
Tratamentul termic – modificările în pasta salamului: fizico-chimice, 

biochimice, microbiologice. Condițiile de depozitare 

6 2 

T6. Tehnologia fabricării salamurilor crud-afumate, crud-uscate. Microflora 
salamurilor și cârnaților cruzi, rolul ei la maturarea acestor preparate. 

Utilizarea culturilor-starter la fabricarea preparatelor din carne crude 

 

4 

5 

2 

T7. Tehnologia fabricării specialităților, clasificarea. Materia primă și auxiliară. 

Prepararea jambonului, șuncii, pastramei, becon 
2 - 

T8. Sărarea cărnii la fabricarea specialităților. Prepararea saramurelor, metode de 

sărare. Injectarea, tamblarea, masarea-maturarea cărnii pentru specialități 
4 2 

T9. Tratamentul temic a specialităților: fierberea-pasteurizarea, coacerea, 

afumarea, uscarea 
4 1 

T10. Sortimentul conservelor din carne. Caracteristica materiei prime şi auxiliare 2 - 

T11. Tehnologia fabricării conservelor naturale din carne. Tehnologia 

pateurilor.Particularităţile sterilizării conservelor din carne 
4 2 

T12. Tehnologia producerii semifabricatelor din carne – refrigerate, congelate. 
Clasificarea. Ambalarea semifabricatelor din caren în vid și MGR 

4 - 

Total prelegeri: 45 14 

 

Tematica activităților didactice 
Numărul de ore 

învățământ învățământ 
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cu 
frecvență 

cu frecvență 
redusă 

Tematica seminarelor 

S1. Studierea schemelor de tranșare a carcaselor de bovine, porcine pentru 

fabricarea produselor din carne 
2 1 

S2. Stări anormale ale cărnii de porc – starea PSE, DFD. Căile de apariție și 

diminuare 
2 1 

S3. Scheme tehnologice de obținere a bradtului din carne în stare termică diferită 2 1 

S4. Rețetele de fabricație pentru salamurile crud-afumate și crud-zvântate. 
Caracteristica culturilor-starter folosite în tehnologia preparatelor crude 

2 2 

S5. Prepararea saramurilor pentru specialități. Efectul masării specialităților 2 1 

S6. Calculul randamentului conservelor din carne și materie primă vegetală 2 - 

S7. Schemele tehnologice de producere a semifabricatelor naturale, tocate și în 
aluat – refrigerate, congelate 

3 - 

Total seminare: 15 8 
 
 
 
 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 

cu 

frecvență 

învățământ 

cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Studierea modificării proteinelor în carne în timpul tratării termice în funcţie 

de gradul de mărunţire 
4 4 

LL2. Deformarea ţesutului muscular şi conjunctiv a cărnii în urma denaturării 
colagenului 

2 - 

LL3. Influenţa mediului asupra gradului de transformare a colagenului în glutin în 

timpul tratării termice 
2 - 

LL4. Influenţa pH-ului asupra culorii cărnii în timpul tratării termice 4 - 

LL5. Prepararea crenvurştilor şi safaladelor în cadrul secţiei „Etalon” 6 4 

LL6. Influenţa tratamentului preventiv al cărnii (congelare, sărare) asupra 

procesului tehnologic de fabricare a salamurilor semiafumate (secţiei 

„Etalon”) 
6 - 

LL7. Obţinerea specialităților prin metoda clasică de sărare și injectare în cadrul 

secţiei „Etalon” 
6 - 

Total seminare: 30 8 
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2007. 
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промышленность. 1988. 

2. Şindilar E., Stratan N. Expertiza sanitar-veterinară a elementelor de origine animală. Vol. 1 şi 

2. – Chişinău, 1996. 
3. Журавская Н.К. и др. Исследование и контроль качества мяса и мясопродуктов. – М. 

Агропромиздат, 1985.  

4. Лобзов К.И. и др. Переработка мяса птицы и яиц. М. Агропромиздат. 1985.  
 

9. Evaluare 

Forma de 
învățământ 

Periodică Curentă 
Lucrul 

individual 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 
   

Cu frecvență   15% 15% 15% 15% 40% 

Cu frecvență 

redusă   
25% 25% 50% 

Standard minim de performanţă   

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator   
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări şi lucrări de laborator 

 


