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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Conf. dr. Ungureanu George 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 Disciplina „Ambalaje şi design în industria alimentară”, în conformitate cu programa analitică, îşi 

propune: 

- însuşirea noţiunilor necesare întelegerii rolului ambalajelor în realizarea, promovarea şi eficienţa 

produselor; 

- formarea abilităţilor necesare conceperii unui ambalaj modern şi în concordanţă cu normele 

europene prevăzute în acest domeniu pentru produsele alimentare; 

- însuşirea noţiunilor necesare înţelegerii şi transmiterii unui bogat mesaj informaţional către 

consumator prin intermediul designului şi inscripţionării ambalajelor. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Definirea şi clasificarea ambalajelor 
   Ambalajul – concept şi caracteristici 

   Clasificarea ambalajelor 

Funcţiile ambalajelor 

   Funcţia de conservare şi protecţie a produselor alimentare                

   Funcţia de transport - manipulare - stocare 

   Funcţia de promovare a produselor alimentare 

Materiale utilizate pentru confecţionarea ambalajelor destinate produselor alimentare 

   Materiale celulozice,Materiale plastice, Materiale metalice,Lemnul şi subprodusele sale, Sticla 

Metode şi tehnici moderne de ambalare a produselor alimentare    

  Amabalarea în folii contractibile 

  Ambalarea în atmosferă modificată şi ambalarea în vid 

  Ambalarea în sistem Cryovac 

  Ambalarea cu pelicule aderente 

  Dispozitive şi materiale de ultimă generaţie aplicate pe ambalaje 

Etichetarea mărfurilor alimentare 

  Importanţa etichetării produselor alimentare  

  Aspecte privind etichetarea modernă a produselor alimentare 

  Reglementări privind etichetarea produselor alimentare în ţara noastră 



Designul şi estetica ambalajelor 

  Forma ambalajului 

  Stiluri de grafică utilizate în designul ambalajelor 

  Culoarea ambalajelor: asocierea cu caracteristicile produsului, mesaje  informaţionale etc. 

Standardizarea şi codificarea ambalajelor 

  Standarde şi reguli privind concordanţa dintre forma exterioară a  produselor şi construcţia ambalajelor 

  Standarde privind concordanţa dintre gabaritele exterioare ale ambalajelor şi gabaritele vehiculelor 

  Standarde şi reguli privind uşurarea activităţii de încărcare  

  Standarde şi reguli privind posibilitatea întrebuinţării repetate a   ambalajelor 

  Noul sistem de codificare pentru reciclarea materialelor plastice de ambalare 

Aspecte specifice ambalării mărfurilor în relaţie cu protecţia consumatorului şi mediul 

înconjurător 

Aprecierea economică a ambalajelor și optimizarea costurilor cu acestea 

 Indicatori spaţiali, Indicatori de masă, Indicatori de consum, Indicatori de productivitate, Indicatori de 

cost, Metode folosite in optimizarea costurilor cu ambalajele 

 

Lucrări practice 

Proiectarea unui ambalaj pentru un produs alimentar 

Studiu de caz privind relatia dintre grafica ambalajului şi caracteristicile diferitelor sortimente de 

produse 

Studiu de caz şi dezbateri privind aplicarea normelor europene pentru ambalajele care intră în contact cu 

alimentele 

Studiu de caz privind interpretarea informaţiilor transmise prin etichetare în concordanţă cu legislaţia în 

vigoare 

Aprecierea economică a ambalajelor: calculul indicatorilor spaţiali, de masă, de consum, de 

productivitate, de cost 

Testarea unui nou ambalaj pentru firma  

Stabilirea element de baza ale proiectarii ambalajelor si produselor 

Proiectarea costului pe unitatea de produs şi a preţului de livrare 

Metoda direct costing privind stabilirea rentabilității ambalajului in funcție de marfă 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orală 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
40% 
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