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Disciplina: INFORMATICĂ APLICATĂ 

1. Care dintre următoarele acţiuni poate îmbunatăţi viteza de lucru a unui calculator: 

a) Creşterea numarului de aplicaţii care rulează simultan 

b) O conexiune la Internet mai rapidă 

c) Mai multă memorie RAM 

 

2. Care dintre următoarele dispozitive reprezintă un dispozitiv de stocare: 

a) HDD 

b) SSD 

c) ROM 

 

3. Care dintre urmatoarele reprezinta aplicatii software: 

a) Word 

b) Windows 

c) Excel 

 

4. Clipboard-ul este: 

a) un tablou de bord pe care clipesc diferite semnale de avertizare in legătură cu functionarea 

calculatorului 

b) o zonă de pe disc in care se păstrează fisierele salvate 

c) o zonă intermediară de stocare a unui obiect in procesul de copiere sau mutare a 

acestuia 

 

5. Ce trebuie știut despre memoria ROM: 

a) ROM conține programe care încarcă sistemul de operare și îl pun în funcțiune 

b) ROM nu îsi pierde continutul la inchiderea calculatorului 

c) ROM trebuie salvat inaintea închiderii calculatorului, altfel se pierd datele pe care le-am 

prelucrat 

 

6. Dacă o fereastră de aplicatie este maximizată, atunci: 

a) celelalte aplicatii deschise funcționează în continuare 

b) functionarea celorlalte aplicatii este blocată temporar 

c) toate celelalte ferestre deschise sunt sub cea maximizată 

 

7. Din punct de vedere logic, memoria este: 

a) o succesiune de instructiuni 

b) o succesiune de coduri binare 

c) o succesiune de locatii numerotate 

 

8. Doriţi să îmbunatăţiţi performanţele calculatorului propriu. Ce tip de memorie adaugati: 

a) ROM 

b) HDD 

c) RAM 



9. Fisierul este: 

a) o colecție de înregistrări 

b) modul de reprezentare a informatiilor in memoria RAM 

c) forma de stocare a informatiilor pe un suport extern 

 

10. În cadrul denumirii, extensia are următorul rol: 

a) indică faptul că fisierul are posibilitatea de extensie a spatiului de stocare 

b) indică categoria de aplicatii cu care se poate exploata documentul 

c) indică tipul fisierului 

 

11. Într-un folder se găsesc: 

a) nume de fisiere 

b) nume de subfoldere 

c) doar nume de fișiere 

 

12. La deschiderea unui document: 

a) sistemul de operare face o copie a acestuia in RAM 

b) sistemul de operare deblochează parola de acces la acesta 

c) se deschide o fereastra pe ecran in care se vede continutul fisierului de pe disc 

 

13. O memorie RAM de mari dimensiuni aduce următorul avantaj: 

a) Reduce necesitate transferurilor frecvente de segmente de program cu hard diskul  

b) Permite păstrarea unei cantităti mai mari de date între două prelucrări 

c) Creste viteza de lucru globală a calculatorului 

 

14. Memoria utilizată de un program activ este: 

a) ROM 

b) SSD 

c) RAM 

 

15. O locatie de memorie are capacitatea de: 

a) 8 biți 

b) 1 Byte 

c) 1 bit 

 

16. Operația de salvare înseamnă: 

a) Crearea unui fișier 

b) Copierea documentului din RAM pe un dispozitiv de stocare 

c) Luarea unor mãsuri de protejare a fișierului împotriva deteriorãrii 

 

17. După minimizare unei ferestre de aplicație: 

a) aplicația continuă să funcționeze 

b) aplicația este scoasã din funcțiune temporar 

c) fereastra este redusă la butonul de pe Task Bar 

 

18. Programele ale cãror embleme apar pe desktop: 

a) au fost plasate acolo de către utilizator 

b) se gasesc si în lista programelor care se deschide pornind de la butonul start 

c) sunt altele decât cele din lista care se dechide pornind de la butonul Start 

 

19. Sistemul de operare indeplinește următoarele roluri: 

a) Controlează toate resursele calculatorului  



b) Este echipamentul periferic care asigură dialogul calculatorului cu operatorul 

c) Asigură interfata utilizatorului cu resursele calculatorului 

 

20. Sistemul de operare poate fi instalat: 

a) pe SSD 

b) în memoria RAM 

c) pe hard disk 

 

21. Software înseamnă: 

a) documentele stocate pe disc 

b) sistemul de operare și aplicațiile 

c) programe pentru calculator 

 

22. Specificatorul de fisier este format din: 

a) nume si emblema programului cu care a fost creat 

b) nume.extensie 

c) litera: cale nume.extensie 

 

23. Sunt echipamente periferice următoarele: 

a) echipamentele de intrare 

b) echipamentele de iesire 

c) echipamentele pentru stocare 

 

24. Un echipament este numit "digital" dacă: 

a) lucrează cu coduri numerice 

b) afisează un cursor in formă de deget 

c) afisează rezultatele sub formă de cifre 

 

25. Un kilobyte este: 

a) 1024 bytes 

b) 1024 bit 

c) 1000 bit 

 

26. Care dintre următoarele afirmaţii descrie în mod corect diferenta dintre hardware şi software: 

a) Hardware se refera la componentele fizice ale unui calculator, software se refera la 

programe 

b) Hardware sunt programele, software sunt datele 

c) Hardware reprezinta hard disk-ul computerului 

 

27. Care dintre următoarele dispozitive reprezinta un dispozitiv de ieşire: 

a) Imprimanta 

b) Hard Disk 

c) Scanner 

 

28. Care dintre următoarele dispozitive reprezintă un dispozitiv de stocare: 

a) RAM 

b) SSD 

c) HDD 

 

29. Care dintre următoarele exemple reprezintă un sistem de operare: 

a) Access 

b) Windows 



c) Linux 

 

30. Denumirea unui fisier este formată din: 

a) nume, data si ora creării 

b) numele programului si numele celui care a creat fisierul 

c) nume.extensie 

 

31. Fereastra unei aplicatii Windows se deschide: 

a) doar atunci când utilizatorul doreste să lucreze cu ferestre 

b) atunci când se pune în functiune aplicatia 

c) atunci când utilizatorul dă o comandă de salvare 

 

32. Hardware reprezinta: 

a) partea electronică a calculatorului 

b) Ansamblul programelor care indeplinesc o functie specifica 

c) Ansamblul elementelor fizice si tehnice cu ajutorul carora datele se culeg si se 

prelucreaza 

 

33. O modalitate de a trece de la o aplicatie deschisă la alta este: 

a) prin închiderea aplicatiei active si deschiderea ferestrei inactive 

b) prin actionarea butonului corespunzător de pe Task Bar 

c) prin click în fereastra aplicației la care se trece 

 

34. Procesorul este: 

a) unitatea centrala de prelucrare 

b) un circuit integrat de foarte mare complexitate 

c) un program care se aflã pe hard disk 

 

35. Sistemul de operare intră în functiune: 

a) automat, la pornirea calculatorului 

b) printr-o comandă de operare care diferă de la un sistem de operare la altul 

c) atunci când utilizatorul dă o comandă corespunzătoare 

 

36. Sistemul de operare trebuie achizitionat odatã cu calculatorul: 

a) Da, deoarece fãrã sistem de operare calculatorul nu poate fi folosit 

b) Nu neapãrat, ci doar dacã utilizatorul intentioneazã sã foloseascã programe pentru operatii 

matematice 

c) Doar pentru a-l putea conecta la Internet 

 

37. Un dispozitiv de intrare este: 

a) Dispozitivul cu ajutorul caruia se introduc date in calculator 

b) Dispozitiv de comunicare 

c) Dispozitivul cu ajutorul caruia se obtin rezultatele prelucrarii 

 

38. Unitatea centrală de prelucrare este: 

a) Sistemul de operare 

b) Memoria RAM 

c) Procesorul 

 

39. Viteza unui CPU se exprimă în: 

a) GHz 

b) MB 



c) UK 

 

40. Care dintre următoarele programe reprezintă o aplicaţie software: 

a) O platformă de e-learnig 

b) O aplicaţie de calcul tabelar 

c) Un protocol de comunicație 

 

41. Când actioneaza referințele în Excel: 

a) atunci când formula este copiată 

b) atunci când formula este recalculată 

c) atunci când formula este mutată 

 

42. Caracterictici generale ale Excel: 

a) prelucrari de tabele conectate prin relații 

b) prelucrari de date text 

c) prelucrari de date numerice 

 

43. Care din următorii sunt operatori aritmetici: 

a) - 

b) * 

c) \ 

 

44. Care din cele de mai jos sunt constante logice: 

a) FALSE 

b) AND 

c) TRUE 

 

45. Care dintre următoarele sunt expresii Excel: 

a) 9^6 

b) "Excel este depășit!" 

c) SQRT(B2^2+C2^2)/12.6 

 

46. Care este ordinea calculelor în cadrul formulei = A3+B3>C3-3: 

a) >  +  -  = 

b)  =  >  +  - 

c)  +   -  > 

 

47. Care din următorii sunt operatori de comparare: 

a) >= 

b) <> 

c) >> 

 

48. Ce este bara de formule şi la ce foloseşte: 

a) în ea se poate edita o formulă 

b) afiseaza conținutul celulei selectate 

c) în ea se poate formata o formulă 

 

49. Ce este Excel: 

a) Excel este un soft pentru baze de date 

b) Excel este un spreadsheet 

c) Excel este un soft de calcul tabelar 

 



50. Ce este o funcție compusă: 

a) o funcție obținută prin combinarea altor funcții 

b) o funcție care are alte funcții ca argumente 

c) o funcție nouă care este creată de către utilizator 

 

51. Ce este un domeniu: 

a) o porțiune dreptunghiulara din foaie formata din mai multe celule 

b) partea din foaia de calcul completată cu date 

c) celulele din foaia de calcul care conțin numere dintr-un anumit interval 

 

52. Ce înseamnă "referinţă la celulă": 

a) afișarea unui mesaj în cadrul celulei 

b) modalitatea de identificarea celulei in cadrul unei formule 

c) un comentariu atașat celulei referitor la conținutul acesteia 

 

53. Ce se întâmplă daca un text nu încape în celulă: 

a) Este acceptată in celulă doar partea care încape 

b) Afisarea sa este trunchiată daca celula din dreapta nu este liberă 

c) Este acceptat în celulă 

 

54. Ce semnifică H18:M24: 

a) Ora si minutul respectiv 

b) O împărțire a două celule 

c) Un domeniu 

 

55. Cu care dintre următoarele semne trebuie să inceapă obligatoriu o formulă: 

a) semnul = 

b) semnul - 

c) semnul + 

 

56. Cum se aliniază un număr într-o celulă neformatată: 

a) La dreapta 

b) La stânga 

c) La centru 

 

57. Cum se aliniază un text într-o celulă neformatată: 

a) La stânga 

b) La centru 

c) La dreapta 

 

58. Cum se numește bara în care se vede conținutul celulei selectate: 

a) Bara de formule 

b) Bara de stare 

c) Caseta de denumire 

 

59. Cum se numește un document Excel: 

a) Foaie de calcul 

b) Tabel de date 

c) Registru de calcul 

 

60. Cum se reprezintă intern o dată calendaristică: 

a) Ca un număr cu întregi și zecimale 



b) Ca un text reprezentând prescurtarea datei in engleză 

c) Ca un număr întreg 

 

61. Cum se reprezintă intern o oră exactă: 

a) Ca un număr cu întregi și zecimale 

b) Ca un numar negativ 

c) Ca un număr pozitiv, subunitar 

 

62. Cum se scrie corect o referinţă la un domeniu: 

a) A4:B9 

b) $B$11:$A$2 

c) $C$3:$C$8 

 

63. Efectul comenzii Copy este: 

a) Copierea domeniului selectat la destinatia selectată 

b) Copierea domeniului selectat în Clipboard 

c) Copierea celulei selectate în Clipboard 

 

64. Într-o celulă apare ####. Ce înseamnă asta: 

a) In celulă s-au introdus date eronate 

b) In celulă se află un text care este mai lung decât celula 

c) In celulă se află un număr care este mai lung decât celula 

 

65. Numărul negativ   -35786.6798 are vreo legătură cu o dată calendaristică și o oră exacta: 

a) Partea zecimală poate reprezenta o oră exactă 

b) Nu are nicio legătură cu data și ora exactă 

c) Partea intreagă poate reprezenta o dată calendaristică 

 

66. Numărul pozitiv   35786.6798 are vreo legătură cu o dată calendaristică și o oră exacta: 

a) Partea intreagă poate reprezenta o dată calendaristică 

b) Partea zecimală poate reprezenta o oră exactă 

c). Nu are nicio legătură cu data și ora exactă 

 

67. Care dintre următoarele sunt referințe absolute: 

a) $B8 

b) $S$5 

c) $D$9:$F$22 

 

68. Pentru ce este importantă utilizarea corectă a referințelor: 

a) asigură corectitudinea calcularii unei formule 

b) asigură corectitudinea formulelor copiate 

c) asigură corectitudinea operațiilor de sortare 

 

69. Se poate anula eliminarea unei foi de calcul din registru: 

a) se poate anula cu comanda Undo 

b) nu se poate anula cu comanda Undo 

c) închizând registrul fără salvare 

 

70. Umplerea unei serii este utilă: 

a) pentru face numerotări cu un anumit pas 

b) pentru a multiplica formule pe rânduri sau colonane intregi 

c) pentru a completa un șir de date calendaristice 



Disciplină: CHIMIE ORGANICĂ 

1. Hidrocarburile sunt compuşii organici alcătuiţi din: 

a) carbon şi hidrogen 

b) carbon, hidrogen şi oxigen 

c) carbon şi oxigen 

 

2. Următorii compuşi sunt hidrocarburi saturate: 

a) metan 

b) etenă 

c) butan 

 

3. Hexena este: 

a) alcan 

b) alchenă 

c) alchină 

 

4. Benzenul, toluenul, naftalina fac parte din clasa: 

a) hidrocarburi aromatice 

b) alchene 

c) arene 

 

5. Izobutanul, denumit şi 2 metil propan, este izomerul de catena al: 

a) n-propanului 

b) n-butanului 

c) n-pentanului 

 

6. Oxidarea totală a metanului (arderea) conduce la: 

a) alcool metilic 

b) aldehida formică 

c) dioxid de carbon şi apă 

 

7. Dintre următoarele alchene, prezintă izomerie geometrică: 

a) butena 

b) pentena 

c) butena 

 

8. Adiţia hidrogenului la propenă conduce la: 

a) butenă 

b) propan 

c) butan 

 

9. Nitrarea nitrobenzenului poate conduce la: 

a) orto-dinitrobenzen 

b) meta-dinitrobenzen 

c) 1,3,5 trinitrobenzen 

 

10. Radicalul CH2-CH3  se numeşte: 

a) etil 

b) metil 

c) metilen 

 

11. Dioxid de carbon, vapori de apă şi energie termică (căldură) se obţin la arderea: 



a) butanului 

b) propanului 

c) acetilenei 

 

12. Izomeria de tip CIS-TRANS este specifică: 

a) alchinelor 

b) alchenelor la care dubla legătură este marginală şi substituenţii fiecărui atom de carbon sunt 

identici 

c) alchenelor la care dubla legătură nu este marginală şi substituenţii fiecărui atom de 

carbon sunt diferiţi între ei 

 

13. Naftalina este o hidrocarbură aromatică: 

a) mononucleară 

b) polinucleară cu nuclee condensate 

c) polinucleară cu nuclee izolate 

 

14. Acetilena este un compus din clasa: 

a) alcanilor 

b) alchenelor 

c) alchinelor 

 

15. Formula benzenului este următoarea: 

a)  

b)  

c)  

 

16. Compusul cu formula de mai jos se numeşte: 

 
a) toluen 

b) metilbenzen 

c) xilen 

 

17. Este adevărată afirmaţia: „Compuşii hidroxilici se clasifică în alcooli, fenoli şi enoli în funcţie de 

natura atomului de carbon de care se leagă gruparea hidroxil”: 

a) da 

b) nu 

c) parţial adevarată 

 

18. Compusul cu formula de mai jos este un: 

CH

CH
C
H

CH

CH
C
H

CH
2

CH
2

C
H

2

CH
2

CH
2

C

H
2

CH
3



 
a) alcool 

b) fenol 

c) enol 

 

19. Compusul cu formula  H2C = CH – OH  este un: 

a) alcool 

b) fenol 

c) enol 

 

20. Compusul cu formula  H2C = CH – CH2 – OH  este un: 

a) alcool 

b) fenol 

c) enol 

 

21. Compusul cu formula de mai jos este un: 

 
a) alcool 

b) fenol 

c) enol 

 

22. Alcoolii sunt compuşi organici care au caracter: 

a) neutru 

b) bazic 

c) acid 

 

23. Eliminarea intermoleculară a apei între 2 molecule de alcooli în prezenţă de H2SO4 în cantitate 

mică sau catalitic (Al2O3, 200°C) conduce la: 

a) eteri 

b) esteri 

c) alchene 

 

24. Formula alcoolului etilic este: 

a) CH3-CH2-OH 

b) C2H5-OH 

c) CH3-OH 

 

25. Glicerina este: 

a) o aldehidă nesaturată 

b) un alcool trihidroxilic 

c) o amina aromatică 

 

26. Este adevărată afirmaţia că alcoolii au moleculele asociate prin legături de hidrogen şi de aceea 

au puncte de fierbere şi de topire mai ridicate comparativ cu alte substanţe organice cu acelaşi număr 

de atomi de carbon în moleculă, dar lipsite de legături de hidrogen: 

a) da 



b) nu 

c) doar parţial adevărată 

 

27. Fenolii sunt compuşi hidroxilici în care gruparea –OH se leagă de: 

a) un atom de carbon hibridizat sp2 aparţinând unui nucleu aromatic 

b) un atom de carbon hibridizat sp2 aparţinând unei duble legături 

c) un atom de carbon saturat hibridizat sp3 

 

28. Cum se numeşte compusul cu formula de mai jos: 

 
a) 1,2,3 propantriol 

b) glicerină 

c) glicocol 

 

29. Reacţia de mai jos este: 

 
a) obţinerea unui ester 

b) reversibilă 

c) o decarboxilare 

 

30. Reacţia următoare reprezintă: 

 
a) oxidarea blândă a unui alcool primar 

b) obţinerea unei aldehide 

c) obţinerea unui acid carboxilic 

 

31. Alcoolii terţiari pot forma acizi carboxilici prin: 

a) oxidare blândă 

b) oxidare energică 

c) nu pot forma acizi carboxilici 

 

32. Compusul de mai jos este: 

 
a) un alcool dihidroxilic 

b) etilenglicol 

c) 1,2-etandiol 

 

33. Compuşii care conţin în moleculă gruparea –NH2 se numesc: 

a) nitroderivaţi 

b) amine 

c) aldehide 

 

34. Aminele au caracter chimic: 

a) neutru 

b) acid 

CH
2
 - CH - CH

2

OHOH OH

R - O - H + R' - C = O

O - H

R' - C = O + H
2
O

O - R

R - CH
2
 - OH

K
2
Cr

2
O

7
 + H

2
O

R - C = O + H
2
O

H

CH
2
 - CH

2

OH OH



c) bazic 

 

35. Compusul următor este: 

CH3-CH2-NH2 

a) amină alifatică 

b) monoamină 

c) amină primară 

 

36. Aminele sunt compuşi organici care conţin în moleculă gruparea: 

a) –NH2 

b) –NHR 

c) –NR2 

 

37. Alchilarea amoniacului cu halogenuri de alchil poate conduce la: 

a) amine primare 

b) amine secundare 

c) amine terţiare 

 

38. Aminele se pot obţine prin: 

a) reducerea nitrililor 

b) reducerea nitroderivaţilor 

c) decarboxilarea aminoacizilor 

 

39. Acilarea aminelor se poate realiza folosind: 

a) cloruri acide 

b) anhidride acide 

c) acizi carboxilici 

 

40. Putresceina, H2N(CH2)4NH2, şi cadaverina, H2N(CH2)5NH2 sunt: 

a) diamine 

b) amine care se formează prin decarboxilarea unor aminoacizi diamino-

monocarboxilici 

c) amine care se formează în procese de degradare ale substanţelor de natură proteică 

 

41. Ureea este: 

a) amidă 

b) acid organic 

c) aminoacid 

 

42. Compusul de mai jos este: 

 
a) acetamida 

b) aldehida acetică 

c) amida acidului acetic 

 

43. Amidele se pot obţine prin reacţia amoniacului cu: 

a) acizi carboxilici 

b) esteri  

c) alcooli 

 

44. Hidroliza unei amide conduce la: 

CH
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a) acid caboxilic 

b) amoniac 

c) apă 

 

45. Compusul cu formula CH3-CO-CH3 se numeşte: 

a) propanonă 

b) acetonă 

c) dimetilcetonă 

 

46. Cetonele se pot obţine prin: 

a) oxidarea energică a alchenelor 

b) oxidarea blândă a alcoolilor primari 

c) oxidarea blândă a alcoolilor secundari 

 

47. Oxidarea aldehidei acetice conduce la: 

a) acid acetic 

b) alcool etilic 

c) acetonă 

 

48. Reacţia caracteristică aldehidelor, care nu poate fi dată de cetone este: 

a) condensarea 

b) oxidarea 

c) adiţia 

 

49. Reactivii Fehling şi Tollens sunt folosiţi pentru: 

a) oxidarea grupării aldehidice 

b) reducerea grupării aldehidice 

c) oxidarea grupării cetonice 

 

50. Compusul cu formula CH3 – CH = O se numeşte: 

a) acetaldehidă 

b) metanal 

c) aldehidă acetică 

 

51. Denumirea compusului cu formula următoare este: 

 
a) aldehidă propionică 

b) propanonă 

c) propanal 

 

52. Compusul de mai jos este: 

 
a) butanona 

b) etil-metil-cetona 

c) dietil-cetona 

 

53. Gruparea funcţională carbonil (>C=O) există în: 

a) compuşii carbonilici 

b) aldehide 

c) cetone 
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54. Compusul de mai jos se numeşte: 

 
a) dietil-cetonă 

b) 3-pentanonă 

c) 2-pentanonă 

 

55. Prin adiţia apei la alchine se obţine: 

a) enol 

b) cetonă 

c) aldehidă 

 

56. Prin adiţia hidrogenului la compuşi carbonilici se pot obţine: 

a) alcooli primari 

b) alcooli secundari 

c) alcooli terţiari 

 

57. Compuşii carbonilici se pot condensa cu: 

a) hidroxil amină 

b) amoniac 

c) fenilhidrazină 

 

58. Reacţia următoare: 

 
a) Este reacţia unei aldehide cu alcoolul metilic 

b) Conduce la formarea unui semiacetal 

c) Conduce la formarea unui ester 

 

59. Aldehidele formează acizi carboxilici prin: 

a) oxidarea cu reactivul Fehling 

b) oxidarea cu reactivul Tollens 

c) oxidarea cu oxigen molecular 

 

60. Produsul principal obţinut prin reacţia: 

 
este: 

a) aldehidă 

b) amidă 

c) aminoacid 

 

61. Reacţia acizilor carboxilici cu alcooli conduce la formarea de: 

a) eteri 

b) esteri 

c) anhidride acide 

 

62. Poate fi utilizat ca agent de conservare: 

a) acidul acetic 
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b) acidul benzoic 

c) acidul propanoic 

 

63. Compusul cu formula CH3-COOH este cunoscut sub denumirea de: 

a) acid etanoic 

b) acid acetic 

c) oţet 

 

64. Prin ce reacţie acizii organici conduc la anhydride: 

a) adiţia hidrogenului 

b) deshidratare  

c) esterificare 

 

65. Transformarea aldehidei benzoice în acid benzoic are loc printr-o reacţie de oxidare în două etape, 

produsul obţinut în prima etapă fiind: 

a) anhidrida benzoică 

b) benzenul 

c) acidul perbenzoic 

 

66. Ce afirmaţii legate de reacţia de mai jos sunt adevărate: 

 
a) Este o reacţie de deshidratare intermoleculară a alcoolilor 

b) Este reacţia de deshidratare intramoleculară a acidului o-ftalic 

c) Este reacţia de obţinere a anhidridei ftalice din acidul o-ftalic 

 

67. Prin reacţia de ionizare a unui acid carboxilic se obţine: 

a) ion carboxilat 

b) ion hidroniu 

c) ion hidroxil 

 

68. Reacţia de neutralizare a unui acid carboxilic conduce la: 

a) esterul acidului respectiv 

b) sarea acidului respectiv 

c) apă 

 

69. Acidul acetic se poate obţine prin: 

a) oxidarea aldehidei acetice 

b) oxidarea energică a alcoolului etilic 

c) fermentaţie acetică a alcoolului etilic 

 

70. Dintre hidroxiacizi se folosesc ca aditivi alimentari: 

a) acidul lactic 

b) acidul tartric 

c) acidul malic 
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Disciplină: MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI SIGURANŢEI ALIMENTELOR 

1. Ciclul (metodologia) lui Deming / PDCA: 

a) poate fi aplicat doar proceselor principale din organizaţie 

b) poate fi aplicat tuturor proceselor din organizaţie 

c) se aplică în ordinea mentionata a etapelor (P-D-C-A) 

 

2. Gruparea mnemotehnică a factorilor care influenţează calitatea include: 

a) muncitorii 

b) materiile prime şi materialele 

c) standardele 

 

3. Actiunea corectivă: 

a) este o acţiune de eliminare a unei neconformităţi detectate 

b) este o acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi detectate 

c) în general este realizată după efectuarea corecţiei 

 

4. Auditul de primă parte: 

a) este un audit intern efectuat de organizaţia însăşi 

b) este un audit care trebuie realizat cel puţin o dată pe an 

c) este un audit efectuat de către o organizaţie client 

 

5. Auditul de secundă parte este: 

a) un audit de supraveghere sau de recertificare 

b) un tip de audit extern 

c) un audit efectuat de către o organizaţie client la unul dintre furnizorii săi 

 

6. Conceptul de calitate are un caracter: 

a) complex 

b) dinamic 

c) social 

 

7. Care dintre următoarele standarde fac parte din familia ISO 9000: 

a) ISO 9004 

b) ISO 19011 

c) ISO 22000 

 

8. Standardele de produs, pot fi: 

a) generale 

b) parţiale 

c) complete 

 

9. Corecția: 

a) este o acţiune de eliminare a unei neconformităţi detectate 

b) este o acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi detectate 

c) se realizează înaintea acțiunii corective 

 

10. Standardele regionale (norme europene): 

a) trebuie preluate obligatoriu in colectia standardelor naționale ale țărilor membre 

b) sunt puse la dispoziţia publicului 

c) nu sunt puse la dispoziţia publicului 

 

11. Noțiunea de ”management”: 



a) provine din latinescul „manusˮ (mână, mânuire) 

b) a fost folosită pentru prima dată în Italia 

c) derivă din verbul „to manageˮ din limba engleză 

 

12. Actiunea preventivă: 

a) este o acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi potenţiale 

b) este o acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi detectate 

c) are ca scop prevenirea apariţiei unei neconformităţi 

 

13. Politica în domeniul calității trebuie: 

a) difuzată / comunicată 

b) înțeleasă 

c) implementată 

 

14. Diagrama Ishikawa se numește și: 

a) diagrama diferențelor semantice 

b) diagrama os de pește 

c) diagrama cauză-efect 

 

15. Politica în domeniul calității se referă la: 

a) calitatea produselor și serviciilor realizate 

b) calitatea activităților și proceselor organizației în ansamblu 

c) satisfacția salariaților și a clienților 

 

16. Standardul ISO 9001 nu este aplicabil: 

a) în companii din domeniul agroalimentar 

b) în organizații din domeniul electrotehnicii 

c) în organizații din domeniul telecomunicațiilor 

 

17. Implementarea și funcționarea eficace a unui SMC într-o organizație: 

a) face ordine în organizație 

b) furnizează încredere conducerii că toate procesele sunt ținute sub control 

c) furnizeaza încredere clienților că organizația are capabilitatea să ofere calitate 

constantă 

 

18. Standardul ISO 9000 definește ca „Parte interesată” a unei organizații o persoană / organizație 

care: 

a) poate afecta organizatia 

b) poate fi afectată de către organizatie 

c) se poate percepe ca fiind afectată de către organizatie 

 

19. Constituie principiu al managementului calității, conform ISO 9000:2015: 

a) leadership 

b) îmbunătățire 

c) eficientizare 

 

20. Constituie principiu al managementului calității, conform ISO 9000:2015: 

a) managementul relatiilor cu părtile interesate 

b) abordarea pe bază de proces 

c) abordarea sistemică a managementului 

 

21. Constituie principiu al managementului calității, conform ISO 9000:2015: 



a) orientarea spre calitate 

b) orientarea spre client 

c) angajamentul personalului 

 

22. Auditul calităţii este un proces: 

a) documentat 

b) sistematic 

c) independent 

 

23. Definirea şi descrierea proceselor dintr-o organizație se realizează în practică prin: 

a) managementul resurselor 

b) proceduri documentate 

c) diagrame de flux (Flow Chart) 

 

24. Specificaţia tehnică poate fi: 

a) un standard 

b) o parte dintr-un standard 

c) un document independent de un standard 

 

25. Aplicarea unui standard national: 

a) are caracter obligatoriu la nivelul țării respective 

b) are caracter voluntar 

c) poate deveni obligatorie, numai printr-o reglementare tehnică 

 

26. In studiul HACCP sunt luate în considerare ca pericole potenţiale pentru siguranţa alimentului: 

a) pericole fizice 

b) pericole chimice 

c) pericole biologice 

 

27. Care dintre urmatoarele standarde NU sunt publice: 

a) naţionale 

b) de firmă 

c) profesionale 

 

28. Standardele de firmă: 

a) se aplică doar în cadrul organizaţiei care le-a elaborat 

b) nu sunt puse obligatoriu la dispoziţia publicului 

c) respectă identic standardele ISO 

 

29. Metodele de analiză şi încercări precizate într-un standard complet de produs trebuie să fie: 

a) cele mai complexe şi noi din domeniu 

b) cele mai simple, rapide, ieftine şi precise 

c) standardizate 

 

30. Noua Viziune Europeană pentru Calitate este sustinuta, promovata si dezvoltata de următoarele 

institutii europene cu atributii în domeniul calității: 

a) Fundația Europeană pentru Asigurarea Calității (EFQA) 

b) Organizatia Europeana pentru Calitate (EOQ) 

c) Fundatia Europeana pentru Managementul calitatii (EFQM) 

 

31. Reglementarea tehnică: 

a) este un document cu caracter obligatoriu 



b) este adoptat de către o autoritate 

c). impune respectarea unor condiții tehnice 

 

32. In cadrul unui SMC monitorizarea trebuie să vizeze şi: 

a) conformitatea realizării produsului 

b) conformitatea echipametelor și dispozitivelor de măsurare și control 

c) satisfacţia clientului 

 

33. La nivelul Uniunii Europene, standardele de tip EN sunt adoptate de către: 

a) Comitetul European de Standardizare 

b) Comité Européen de Normalisation 

c) Comitetul European de Reglementare 

 

34. Auditurile externe pot fi: 

a) de primă parte 

b) de secundă parte 

c) de terță parte 

 

35. In Romania se elaborează urmatoarele tipuri de standarde: 

a) standarde de firmă 

b) standarde nationale 

c) standarde europene 

 

36. Standardul ISO 9001 poate fi folosit ca referenţial pentru certificarea SMC: 

a) numai pentru organizaţii din mediul de afaceri privat 

b) pentru toate tipurile de organizaţii  

c) numai pentru organizaţii publice 

 

37. Standardul SR EN ISO 9001 se referă la: 

a) Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale. 

b) Sisteme de management al calităţii. Vocabular. 

c) Sisteme de management al calităţii. Cerințe. 

 

38. Acţiunea preventivă are ca scop: 

a) prevenirea reapariţiei unei neconformităţi 

b) prevenirea apariţiei unei neconformităţi 

c) pregătirea unei acţiuni corective 

 

39. Noua Viziune Europeană pentru Calitate cultivă conceptul intitulat: 

a) Cerinţe esențiale (CE) 

b) Made in Europe 

c) Calitate europeană (CE) 

 

40. Implementarea unui SMC se face corespunzător unui: 

a) auditor internațional 

b) document organizațional 

c) standard specific 

 

41. Standardele specifice SMC conțin: 

a) obiective și indicatori 

b) termene și responsabilități 

c) vocabular și cerințe specifice 



42. Fondatorul managementul modern, considerat ”părintele managementului” este: 

a) Edward Deming 

b) Joseph Juran 

c) Peter Drucker 

 

43. Recunoaşterea oficială a competenţei unui organism de certificare se realizează prin: 

a) acreditare 

b) omologare 

c) certificare 

 

44. Sistemul HACCP este un sistem ştiinţific de management al siguranţei alimentelor bazat pe: 

a) control statistic periodic 

b) prevenţie 

c) inspecţia finală a calităţii produselor 

 

45. Acțiunea de eliminare a cauzei unei neconformități potențiale este: 

a) acțiune preventivă 

b) corecție 

c) acțiune corectivă 

 

46. ASRO reprezintă pentru România: 

a) organismul national de standardizare 

b) organismul naţional de certificare a calității 

c) organismul naţional de control al siguranţei alimentelor 

 

47. Conform grupării mnemotehnice, factorul activ în realizarea calității, este reprezentat de: 

a) muncitori 

b) metodele de lucru 

c) mediul de lucru 

 

48. Actiunea corectivă are ca scop: 

a) prevenirea reapariţiei unei neconformităţi 

b) prevenirea apariţiei unei neconformităţi 

c) eliminarea unei neconformităţi detectate 

 

49. Standardele europene elaborate de CEN: 

a) nu trebuie preluate obligatoriu de către țările membre ale UE 

b) trebuie preluate în mod obligatoriu de către țările membre ale UE 

c) nu exista nici o precizare referitoare la preluarea standardelor europene 

 

50. Acţiunea preventivă este: 

a) o acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi detectate 

b) o actiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi potențiale 

c) o acțiune de tratare a unei neconformități identificate la controlul final 

 

51. Standardele care trebuie preluate în mod obligatoriu de ASRO sunt cele elaborate de către: 

a) Organizația Internațională de Standardizare 

b) Comitetul European de Standardizare 

c) Fundaţia Europeană pentru Managementul calității 

 

52. Conform standardului ISO 19011, auditul este un proces independent, deoarece: 



a) auditorii nu-şi pot audita propria activitate sau activitățile pentru care sunt 

responsabili 

b) se desfăşoară conform unor reguli, programe, planuri, la intervale programate 

b) se desfăşoară pe bază de eşantionare 

 

53. Cadrul instituţional privind siguranţa alimentelor este asigurat la nivel național in România de: 

a) ANSVSA 

b) ANPC 

c) ASRO 

 

54. Conform standardului ISO 22000 “Limita critică“ este: 

a) valoare măsurabilă care separă acceptabilitatea de inacceptabilitate 

b) valoare măsurabilă pentru performanța a produselor 

c) criteriu de identificare a pericolelor biologice 

 

55. Conform standardului ISO 19011, auditul este un proces sistematic, deoarece: 

a) auditorii nu-şi pot audita propria activitate sau activitățile pentru care sunt responsabili 

b) este efectuat conform unor reguli, programe, planuri la intervale programate 

c) se desfăşoară pe baza unei proceduri documentate 

 

56. Standardul ISO 22000 este specific pentru: 

a) Sisteme de management al calității  

b) Sisteme de management al siguranței și securității muncii 

c) Sisteme de management al siguranței alimentelor 

 

57. Auditurile interne se mai numesc și: 

a) audituri de primă parte 

b) audituri de secundă parte 

c) audituri de terță parte 

 

58. Auditurile interne ale SMC trebuie să se desfășoare: 

a) cel putin odată pe an 

b) cel puțin de 3 ori pe an 

c) cel puțin odată la 3 ani 

 

59. Structura organizatorică de bază implicată în proiectarea şi elaborarea standardelor este: 

a) ”consiliul superior de standardizare” 

b) ”comisia națională de standardizare” 

c) „comitetul tehnic de standardizare” 

 

60. Siguranţa alimentului reprezintă un concept conform căruia produsul alimentar: 

a) va raspunde cerinţelor consumatorilor privind calitatea 

b) nu va dăuna sănătății consumatorului 

c) va fi accesibil fiecărui individ într-o cantitate suficientă 

 

61. Acţiunea de eliminare a cauzei unei neconformităţi detectate este: 

a) acţiune preventivă 

b) corecţie 

c) acţiune corectivă 

 

62. Auditul de terţă parte în domeniul SMC este efectuat de către: 

a) un organism de certificare 



b) furnizorii unei organizaţii 

c) auditorii interni ai unei organizaţii  

 

63. Standardul de referinţă pentru certificarea unui SMC într-o organizaţie este: 

a) SR EN ISO 9000 

b) SR EN ISO 9001 

c) SR EN ISO 22000 

 

64. Durata de valabilitate a certificării unui SMC este: 

a) un an cu audituri de supraveghere efectuate trimestrial 

b) 5 ani cu audituri de supraveghere efectuate semestrial 

c) 3 ani cu audituri de supraveghere efectuate anual 

 

65. Auditurile efectuate în scopul certificării unei organizaţii se mai numesc şi: 

a) audituri de terţă parte 

b) audituri de secundă parte 

c) audituri de primă parte 

 

66. Procedura de atestare a conformităţii unui produs, serviciu, proces sau SMC în raport cu un 

referenţial prestabilit, reprezintă activitatea de: 

a) omologare 

b) acreditare 

c) certificare 

 

67. Activitatea de atestare de către o terţă parte a unui organism de evaluare a conformităţii (ex: 

organism de certificare), reprezintă: 

a) certificare 

b) acreditare 

c) omologare 

 

68. Standardul ISO 22000 este utilizat ca referenţial pentru: 

a) Sistemul de management al siguranței alimentelor 

b) Sistemul de management al calităţii 

c) Sistemul de management de mediu 

 

69. Standardul ISO 22000 este specific organizațiilor din domeniul: 

a) lanțului agroalimentar (implicate direct sau indirect) 

b) serviciilor turistice 

c) comerțului en-gros și en-detail 

 

70. Standardul care defineşte şi descrie procesul de audit în domeniul calităţii este: 

a) ISO 9001 

b) ISO 9004 

c) ISO 19011 

 

 

 

Disciplina: ANALIZE SENZORIALE 

1. Formarea profesională a subiecților evaluatori urmărește: 

a) regăsirea elementelor de vocabular specific într-un produs complex 

b) compararea propriei percepții senzoriale cu aceea a celorlalți subiecți evaluatori 

c) etalonarea individuală a unor game de concentrații cunoscute ale unor substanțe 



2. Examenul senzorial se aplică în următoarele scopuri: 

a) testarea preferințelor consumatorilor față de produsele alimentare 

b) proiectarea și obținerea de noi produse 

c) evaluarea calității produselor alimentare 

 

3. Scările de intensitate utilizate cel mai des în evaluarea senzorială sunt: 

a) scările de categorie 

b) scările de interval 

c) scările de proporționalitate 

 

4. Sfera evaluării senzoriale este împărțită în: 

a) testarea senzorială de diferențiere 

b) analiza descriptivă 

c) studierea plăcerii 

 

5. Spațiul destinat evaluării senzoriale trebuie să permită: 

a) pregătirea administrativă a testărilor 

b) organizarea de reuniuni cu subiecții evaluatori 

c) pregătirea produselor în vederea evaluării 

 

6. Condițiile atmosferice din sala de degustare, trebuie să asigure subiecților evaluatori: 

a) o temperatură de 20 ± 2℃ și 70-85% umiditate relativă a aerului 

b) o temperatură de 25 ± 2℃ și 75-85% umiditate relativă a aerului 

c) o temperatură de 18 ± 2℃ și 80-85% umiditate relativă a aerului 

 

7. Testele discriminative vizează: 

a) prezența diferențelor dintre 2 produse 

b) absența diferențelor dintre 2 produse 

c) ambele răspunsuri sunt corecte 

 

8. Testarea hedonică cuprinde teste: 

a) preferință 

b) acceptabilitate 

c) comparare 

 

9. Metoda triunghiulară este o metodă de examinare senzorială de diferențiere, iar aceasta se 

recomandă în următoarele situații: 

a) când se dispune de un număr mic de examinatori 

b) pentru aprecieri de preferință 

c) pentru selecționarea echipelor de examinatori 

 

10. Caracteristicile specifice testului clasament sunt: 

a) impun subiectului să evalueze toate mostrele înainte de a indica răspusul 

b) nu oferă informații asupra poziției mostrelor pe o scară de intensitate 

c) nu permit să se compare mostrele evaluate la momente diferite 

 

11. Factorii care influențează direct răspunsul hedonic sunt: 

a) familiarizarea cu alimentul 

b complexitatea și intensitatea stimulului 

c) iritarea provocată de un consum prelungit 

 

12. Caracteristicile texturale sesizabile prin degustare sunt reprezentate de: 



a) elasticitate 

b) masticabilitate 

c) friabilitate 

 

13. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească spațiul în care se desfășoară examenul: 

a) să fie izolat de spațiile în care se desfășoară alte activități, dar vecină și cu comunicare 

directă cu spațiul în care se pregătesc eșantioanele 

b) să fie complet izolat de spațiile în care se desfășoară alte activități 

c) iluminarea naturală sau electrică să aibă o intensitate suficientă pentru o examinare 

corectă 

 

14. Evaluarea unui produs nou trebuie comparat cu produse similare din piață urmărindu-se: 

a) dacă produsul are un impact economic mai bun 

b) dacă se sesizează diferențe dintre produsul nou și cel vechi 

c) dacă produsul este plăcut și preferat de consumatori 

 

15. Metodele de ordonare după rang se recomandă în următoarele situații: 

a) pentru alegerea examinatorilor 

b) pentru selectarea grosieră a probelor în vederea unei evaluări ulterioare mai precise 

c) pentru teste de apreciere de către consumatori prin acceptare 

 

16. Prezența grupelor metoxilice în structura unor substanțe le imprimă: 

a) un gust amar 

b) un gust dulce 

c) un gust sărat 

 

17. Metodele mai complexe și folosite în mod obișnuit mai puțin pentru harta de preferințe externă 

sunt: 

a) modelul cu punct ideal eliptic 

b) modelul ideal eliptic cu rotație 

c) modelul prin rotație 

 

18. Măsurile care stau la baza sistemului de asigurare a calității: 

a) proiectarea și dezvoltarea produselor să aibă la bază rezultatele studierii pieței 

b) folosirea unui sistem de informare și motivare asupra calității produselor 

c) aplicarea metodelor statistice de control și întocmirea planurilor de recoltare pentru 

inspecția procesului de prelucrare și pentru inspecția finală 

 

19. Metoda grilei repertoriu este o metodă care își are originea în: 

a) domeniul psihologiei 

b) domeniul calității alimentelor 

c) domeniul merceologia produselor alimentare 

 

20. Eșantionarea trebuie să conducă la probe cât mai: 

a) apropiate între ele doar din punct de vedere al cantități și aspectului 

b) apropiate între ele din punct de vedere al cantității, formei, consistenței, culorii, 

aspectului și temperaturii 

c) apropiate între ele doar din punct de vedere al aspectului și temperaturii 

 

21. În sala de evaluare senzorială, aceasta trebuie prevăzută cu: 

a) ferestre exterioare 

b) instalație de aer condiționat 



c) ventilator 

 

22. Metoda triunghiulară se recomandă în următoarele situații: 

a) când avem un număr mare de probe de analizat 

b) când se dispune de un număr mic de examinatori 

c) când se cer aprecieri de preferință 

 

23. Metodele de apreciere a calității produselor alimentare prin sistemele de punctaj: 

a) nu dau totdeauna rezultatele absolut exacte 

b) sunt cele mai precise metode 

c) sunt orientative 

 

24. La aplicarea metodei punctajului în vederea aprecierii cantitative a calității senzoriale a 

alimentelor trebuie asigurate: 

a) examinatorii trebuie să fie bine instruiți și capabili să folosească tot domeniul de 

punctaj, încât diferențele de punctaj între examinatori să fie nesemnificative 

b) scala nu trebuie să fie prea lungă și trebuie astfel întocmită încât o diferență de 

punctaj să reflecte o variație reproductibilă a criteriilor 

c) elaborarea unui punctaj sau scală de punctaj corectă care să evalueze cât mai obiectiv 

criteriile de calitate, în funcție de ponderea lor în aprecierea calității 

 

25. Metoda probelor pereche se folosește în următoarele situații: 

a) pentru distingerea celor mai mici deosebiri senzoriale 

b) pentru a stabili aroma probei 

c) pentru a compara aromele probelor 

 

26. În sala de pregătire a probelor are loc: 

a) reîncălzirea sau răcirea mostrelor 

b) pregătirea culinară sau elaborarea 

c) repartizarea în recipiente și numerotarea prin coduri 

 

27. Pentru a corespunde scopului, formularea unui chestionar trebuie să aibă în vedere: 

a) să nu dea posibilitatea unor răspunsuri stereotipe 

b) să folosească terminologii adecvate gradului de înțelegere a persoanelor chestionate 

c) întrebările să nu fie ambigue 

 

28. Verificarea și stabilirea sensibilității tactile se realizează prin: 

a) stabilirea pragului de sensibilitate tactilă 

b) stabilirea capacității de diferențiere a fineței unei suprafețe 

c) stabilirea capacității de diferențiere a mărimii granulelor 

 

29. Pentru aplicarea metodei de ordonare după rang se pot folosi: 

a) examinatorii calificați (>2), experți (>2) sau necalificați (>50) 

b) examinatorii calificați (>5), experți (>2) sau necalificați (>100) 

c) examinatorii calificați (>4), experți (>4) sau necalificați (>50) 

 

30. Scopul principal al metodelor preferențiale este: 

a) caracterizarea unor însușiri ale produselor 

b) orientarea producției către preferințele consumatorilor 

c) alegerea unei probe preferate 

 

31. Noțiunea de culoare este o senzație vizuală carcaterizată prin: 



a) luminanța totală care dă senzația de luminozitate 

b) puritatea care dă senzația de saturație 

c) lungimea de undă care dă senzația de culoare sau ton 

 

32. Gustul specific de sărat apare numai la combinarea: 

a) ionilor de hidrogen și sodiu 

b) ionilor de calciu și sodiu 

c) ionilor de clor și sodiu 

 

33. Pentru a stabili dacă detectarea probei s-a făcut prin simplă șansă sau prin competență: 

a) se verifică prin repetarea examenului de un număr mare de ori 

b) se compară statistic repartiția de frecvență observată cu cea teoretică 

c) se repetă examenul cu altă echipă de evaluare 

 

34. Metoda profilului liber ales reprezintă: 

a) o variantă a analizei senzoriale descriptive 

b) o variantă a analizei senzoriale descriminativă 

c) o variantă a analizei senzoriale descriptive și descriminativă 

 

35. Metodele analitice senzoriale pot fi: 

a) metode de ordonare după rang 

b) metode de descriere a calității 

c) metode de difetențiere 

 

36. Când se urmărește ameliorarea calității unui produs se aplică metode de diferențiere care constau 

în: 

a) compararea directa cu alte produse 

b) compararea extrinseca a produselor 

c) compararea probei în cauză cu o probă luată ca referință 

 

37. Metodele nonverbale de evaluare senzorială cele mai utilizate sunt: 

a) metoda trierii 

b) metoda măsurătorilor similitudinii prin perechi 

c) procedura prin triade 

 

38. Eșantionarea trebuie să conducă la probe cât mai: 

a) apropiate între ele doar din punct de vedere al cantități și aspectului 

b) apropiate între ele din punct de vedere al cantității, formei, consistenței, culorii, 

aspectului și temperaturii 

c) apropiate între ele doar din punct de vedere al aspectului și temperaturii 

 

39. Metodele de descriere a calității sunt: 

a) metoda descriptivă cu cotare 

b) metoda conturului 

c) metoda de stabilire a profilului aromei sau texturii 

 

40. Culorile naturale a produselor alimentare pot fi: 

a) prezente în mod natural în țesuturile plantelor și animalelor din care se fabrică 

alimentele 

b) generate în timpul procesării alimentelor 

c) adăugate în mod deliberat 

 



41. Pentru testarea produselor noi sau stabilirea preferințelor consumatorilor se folosește: 

a) scara hedonică cu punctaj 

b) testul de așezare în ordinea după preferințe 

c) metode de acceptabilitate 

 

42. Experți în analize descriptive: 

a) lucrează în laboratoare de analiză și folosesc teste obiective 

b) grupe de examinatori selectați și bine instruiți 

c) specialiști autorizați să lucreze individual 

 

43. Metodele preferențiale se folosesc de obicei: 

a) pentru a verifica starea de prospețime 

b) când se scot pe piață produse noi 

c) pentru caracterizarea unor însușiri ale produselor 

 

44. Metoda 2 din 5 se folosește: 

a) când se dispune de un număr mic de examinatori calificați 

b) când trebuie detectate diferențe foarte mici 

c) când se urmărește obținerea unor rezultate statistice semnificative într-un mod mai 

economic 

 

45. Rolul principal în perceperea gustului îl au: 

a) papilele gustative 

b) mugurii gustativi 

c) celulele gustative 

 

46. Mugurii gustativi sunt: 

a) agregate de 5 - 20 celule epiteliale alungite 

b) agregate de 40 - 60 celule epiteliale alungite 

c) agregate de 100 - 150 celule epiteliale alungite 

 

47. Metodele de ordonare după rang se recomandă în următoarele situații: 

a) pentru alegerea examinatorilor 

b) pentru selectarea grosieră a probelor în vederea unei evaluări ulterioare mai precise 

c) pentru teste de apreciere de către consumatori prin acceptare 

 

48. Gradul de sărat scade în următoarea ordine: 

a) sărurile de amoniu, de potasiu, de calciu, de sodiu, de litiu și de magneziu 

b) sărurile de litiu, de magneziu, de calciu, de potasiu și de amoniu 

c) sărurile de calciu, de amoniu, de potasiu, de sodiu și de magneziu 

 

49. Gustul alcalin, săpunos sau leșios este asociat cu: 

a) carbonatul de litiu 

b) carbonatul de sodiu 

c) carbonatul de potasiu 

 

50. Metoda de ordonare după rang se recomandă în: 

a) alegerea examinatorilor 

b) metodă de antrenament pentru examinatori 

c) selectarea grosieră a probelor în vederea unei evaluări ulterioare mai precise 

 

51. În prima parte a antrenamentului subiecților evaluatori se urmărește: 



a) dezvoltarea unui limbaj comun pentru a defini descriptorii 

b) însușirea ordinii de evaluare a descriptorilor senzoriali 

c) formarea capacității de a evidenția diferențele dintre caracteristiciile senzoriale ale 

produselor 

 

52. Metodele de ordonare după rang se folosesc în scopul clasificării unor produse alimentare: 

a) după intensitatea unei singure caracteristici senzoriale 

b) după intensitatea a cel puțin trei caracteristici senzoriale 

c) după profilul evaluatorilor folosiți la examinare 

 

53. Printre calitățile unui instrument de măsură se numără: 

a) justețea 

b) fidelitatea 

c) exactitatea și sensibilitatea 

 

54. Metodele analitice se împart în: 

a) metode de diferențiere 

b) metode preferențiale 

c) metode de ordonare după rang 

 

55. Metoda duo-trio se folosește pentru a determina dacă: 

a) există sau nu diferențe senzoriale între două probe de testare și una de referință 

b) există sau nu diferențe senzoriale între două probe de testare și trei de referință 

c) există sau nu diferențe senzoriale între o probă de testare și una de referință 

 

56. Metoda de ordonare pe perechi după rang este o perfecționare a ordonării simple și constă: 

a) în ordonarea crescătoare sau descrescătoare a mai multor probe 

b) într-o comparație între trei sau mai multe probe, luate pe perechi, în vederea evaluării 

unei anumite caracteristici 

c) în evaluarea unor caracteristici între două probe cu același grad de intensitate 

 

57. Examinarea senzorială a unui lot de pâine se face: 

a) examinarea aspectului general al lotului 

b) examinarea probelor recoltate 

c) examinarea gustului probelor 

 

58. Testările utilizate în timpul selecției au ca scop separarea subiectilor, iar la nivel particular se 

urmărește: 

a) aptitudinea de a învăța și de a memora stimulii 

b) capacitatea de a răspunde la un chestionar 

c) aptitudinea de a diferenția intensitățile 

 

59. Factorii care pot influența evaluarea senzorială și aceptabilitatea alimentelor pot fi împărțiți în: 

a) însușirile produselor alimentare 

b) însușirile consumatorilor 

c) însușirile ambalajelor și strategia de marketing 

 

60. Metodologiile de testare senzorială sunt clasificate după diferite criterii, cum ar fi: 

a) răspunsuri bazate pe corelații externe și o abordare personală a examinatorului 

b) teste care au la bază rezultate demonstrate 

c) scopul general al testării și tipul instrumentului primar folosit 

 



61. Retestările se fac atunci când: 

a) formarea grupului de testare s-a făcut după un procedeu necorespunzător 

b) investigatorii suspectează pe consumatori de interpretare greșită a chestionarului 

c) studiul a dat rezultate neconcludente 

 

62. Temperatura poate influența în mod direct: 

a) textura tactilă percepută în timpul consumului 

b) capacitatea de percepție a senzațiilor de către evaluator 

c) interacțiunea dintre flavoare și textura alimentului 

 

63. Testele de așezare în ordine după preferință constau din înșiruirea de către consumatori a mai 

multor produse: 

a) fie în ordine descendentă 

b) fie în ordine ascendentă 

c) fie în ordine descendentă, fie ascendentă 

 

64. Metodele mai complexe și folosite în mod obișnuit mai puțin pentru harta de preferințe externă 

sunt: 

a) modelul cu punct ideal eliptic 

b) modelul ideal eliptic cu rotație 

c) modelul prin rotație 

 

65. Grupele concentrate reprezintă o metodă obișnuită, pentru alegerea informațiilor: 

a) cantitative și calitative despre însușirile senzoriale ale alimentelor 

b) cantitative despre însușirile senzoriale ale alimentelor 

c) calitative despre însușirile senzoriale ale alimentelor 

 

66. Harta de preferința internă se bazează pe informația de: 

a) acceptabilitate dobandită prin teste de clasificare 

b) acceptabilitate dobândită prin teste hedonice 

c) acceptabilitate dobandită prin teste pereche 

 

67. Pentru aprecierea calității alimentelor organice, producătorii și consumatorii trebuie să aibă în 

vedere: 

a) autenticitatea și funcționalitatea 

b) proprietățile biologice și proprietățile nutritive 

c) proprietățile senzoriale și proprietățile etice 

 

68. Testele de acceptabilitate prin investigarea plăcerii nu furnizează: 

a) compararea directă cu alte produse 

b) compararea indirectă cu alte produse 

c) compararea extrinsecă a produselor 

 

69. Caracteristicile texturale sesizabile prin pipăit sunt reprezentate de: 

a) vâscozitate 

b) fermitate 

c) suculență 

 

70. La sfârșitul antrenamentului, subiecții evaluatori trebuie să: 

a) aibă capacitatea de a da răspunsuri cantitative care sunt repetabile 

b) aibă capacitatea de a raspune subiectiv la chestionare 



c) prezinte capacitate de adaptare cu scopul de a memora notele odorante, gusturile și 

caracteristicile de textura 

 

 

Disciplina: CONTROLUL ŞI EXPERTIZA CALITĂŢII PRODUSELOR DE MORĂRIT ȘI 

PANIFICAȚIE 

1. Care este semifabricatul de bază utilizat în patiserie: 

a) blatul 

b) siropul 

c) aluatul 

 

2. Care este procesul biochimic ce influenţează capacitatea aluatului de reţinere a gazelor: 

a) proteoliza 

b) amiloliza 

c) activitatea reductazică 

 

3. Care sunt procesele fizice de la coacerea aluatului: 

a) încălzirea, modificarea umidităţii 

b) formarea cojii 

c) transmiterea căldurii, modificarea umidităţii, formarea cojii 

 

4. Care este temperatura finală minimă din centrul miezului pâinii: 

a) 93°C 

b) 95°C 

c) 97°C 

 

5. Care sunt operaţiile specifice de la prepararea aluatului dospit: 

a) frământarea şi dospirea aluatului 

b) fermentarea aluatului 

c) dospirea aluatului 

 

6. Materia primă folosită în procesul de panificaţie este: 

 a) făina 

 b) drojdia 

 c) apa 

 

7. Făina pentru paste făinoase se fabrică din: 

 a) grâu moale 

 b) grâu dur 

 c) grâu comun cu sticlozitatea mai mică de 60% 

 

8. Pentru afirmația „făina tip 650 are următorul conţinut de cenuşă” precizați varianta incorectă de 

răspuns: 

 a) 0,65 

 b) 0,48 

 c) 0,55 

 

9. Amilaza nu este: 

 a) o proteină 

 b) o enzimă 

 c) o glucidă 

 



10. Recepţia calitativă a cerealelor începe cu: 

 a) recoltarea probelor pentru analize 

 b) pregătirea probelor pentru analize 

 c) determinarea cenuşii făinii 

 

11. Gradul de extracţie al făinii nu este dat de: 

 a) cantitatea de gluten umed 

 b) determinarea umidităţii 

c) cantitatea de făină, în kilograme sau procentual, obţinută din 100 kg boabe 

 

12. Care dintre următoarele aparate nu se folosesc pentru determinarea greutăţii hectolitrice a 

cerealelor: 

 a) balanţa hectolitrică 

 b) alveoconsistograful 

 c) umidometrul 

 

13. Pentru determinarea proprietăţilor reologice ale aluatului nu se foloseşte: 

 a) glutomatul 

 b) alveoconsistograful 

 c) farinograful 

 

14. Prin condiţionarea grâului se înţelege: 

 a) tratarea grâului cu apă 

 b) tratarea grâului cu sodiu 

 c) tratarea grâului cu acizi 

 

15. Procesele tehnologice din secţia de măciniş sunt: 

 a) măcinarea 

 b) cernerea 

 c) sortarea 

 

16. Factorii care influenţează capacitatea de lucru a valţurilor sunt: 

a) gradul de mărunţire, tipul de produs, umiditatea produsului, uniformitatea 

granulaţiei 

b) starea suprafeţelor de lucru a tăvălugilor, gradul de încărcare a valţurilor, ventilaţia 

valţurilor cu aer sau răcirea tăvălugilor, acţionarea valţurilor 

c) tipul constructiv al tăvălugilor 

 

17. Utilajele care nu sunt folosite pentru cernerea produselor sunt: 

 a) sitele plane 

 b) dislocatoarele 

 c) finisoarele 

 

18. Sortarea grişului nu se realizează prin intermediul: 

 a) sitelor plane 

 b) finisoarelor 

 c) maşinilor de griş 

 

19. Fazele tehnologice de transformare a grâului în făină sunt următoarele: 

 a) şrotuire, sortarea grişurilor 

 b) curăţirea grişurilor, desfacerea grişurilor, măcinarea 

 c) şrotuire, curăţirea grişurilor, desfacerea grişurilor, măcinarea 



20. Şrotuirea reprezintă: 

 a) faza tehnologică prin care se realizează fragmentarea boabelor de grâu 

 b) faza de cernere 

 c) faza de condiţionare 

 

21. Tipul de făină nu este determinat de: 

 a) conținutul în cenuşă 

 b) umiditate şi de conținutul în cenuşă 

 c) conținutul de gluten 

 

22. Glutenul făinii reprezintă: 

 a) componenta proteică 

 b) componenta lipidică 

 c) componenta glucidică 

 

23. Culoarea făinii este determinată de: 

 a) pigmenţii carotenoidici 

 b) pigmenţii flavonici 

 c) conţinutul de cenuşă 

 

24. Fazele tehnologice în procesul de panificaţie sunt: 

 a) frământare, dospire 

 b) coacere 

 c) frământare, opărire, coacere 

 

25. Volumul pâinii este dat de: 

 a) elasticitatea miezului 

 b) dioxidul de carbon degajat în procesul de fermentaţie 

 c) cantitatea de amidon din făină şi de cantitatea de gluten din făină 

 

26. Timpul de frământare pentru aluatul zaharos este de: 

a) 10-15 minute 

b) 5-10 minute 

c) 1-3 minute 

 

27. Timpul de frământare pentru aluatul glutenos este de: 

 a) 25-30 minute 

 b) 95-100 minute 

 c) 30-90 minute 

 

28. Gradul de umiditate pentru aluatul glutenos este de: 

 a) 15-18% 

 b) 10-12% 

c) 25-27% 

 

29. Gradul de umiditate pentru aluatul zaharos este de: 

 a) 16-18,5% 

 b) 14-16% 

 c) 12-14% 

 

30. Uscarea pastelor semicrude (proaspete) se realizează la temperatura de: 

a) 55-90°C 



b) 100-120°C 

c) 95-100°C 

 

31. Aluatul tare folosit pentru fabricarea pastelor făinoase cu modele are un conţinut în apă de: 

 a) 29-30% 

 b) 22-24% 

c) 25-28% 

 

32. Bobul de grâu este alcătuit din: 

a) înveliş (pericarp), strat aleuronic 

b) endosperm (corp făinos), embrion 

c) înveliş (pericarp), endosperm (corp făinos), embrion 

 

33. Prelucrarea boabelor de cereale este determinată de: 

a) caracteristicile chimice 

b) caracteristicile fizico-tehnologice 

c) tipul de utilaj folosit 

 

34. Prin măcinarea boabelor de secară rezultă o cantitate de tărâţă mai mare cu ...... faţă de grâu: 

 a) 15-20% 

 b) 8-10% 

 c) 5-7% 

 

35. Analiza senzorială a cerealelor constă în: 

a) aprecierea aspectului, culorii 

b) aprecierea aspectului şi a gustului 

c) aprecierea mirosului, gustului 

 

36. Masa hectolitrică a cerealelor este influenţată de o serie de factori ca: 

a) masa specifică a cerealelor; conţinutul de corpuri străine şi natura lor; elementele 

geometrice ale cerealelor 

b) coeficientul de frecare al boabelor; umiditatea cerealelor 

c) temperatura cerealelor, modul de transport a cerealelor 

 

37. Umiditatea optimă a grâului ce urmează să fie prelucrat în unităţile de morărit este de: 

a) 18% 

b) 12% 

c) 14% 

 

38. Sticlozitatea grâului poate fi determinată prin: 

 a) transparenţă 

 b) elongaţie 

 c) secţionare 

 

39. Aprecierea sticlozităţii la porumb se realizează prin determinarea indicelui: 

 a) de plutire 

 b) de umflare 

 c) de peroxid 

 

40. Pentru a fi panificabilă, făina trebuie să aibă minim ....... proteine: 

 a) 4% 

 b) 5% 



 c) 7% 

 

41. Indicele (cifra) de cădere Hagberg (Falling number) dă indicaţii asupra: 

 a) activităţii α-amilazei din făină 

 b) activităţii β-amilazei din făină 

 c) activităţii α-amilazei şi β-amilazei din făină 

 

42. Însuşirile reologice ale aluatului sunt determinate prin: 

a) metoda extensografică, metoda de relaxare structurală 

b) metoda alveografică 

c) metoda gravitaţională 

 

43. Celula de drojdie conţine: 

 a) 50-65% apă 

b) 70-80% apă 

c) 25-40% apă 

 

44. Drojdia de panificaţie: 

a) se dezvoltă optim la 25-30ºC şi fermentează optim la 35ºC 

b) se dezvoltă optim la 20-25ºC şi fermentează optim la 30ºC 

c) se dezvoltă optim la 35-40ºC şi fermentează optim la 45ºC 

 

45. Zahărul pudră sau zahărul farin se obţine din zahărul cristal prin măcinare suplimentară, astfel 

încât mărimea granulelor să nu depăşească: 

 a) 1 mm 

 b) 2 mm 

 c) 0,05 mm 

 

46. Fructele confiate se obţin prin saturarea osmotică a fructelor cu zahăr până la un conţinut de zahăr 

de: 

a) 75-80% 

 b) 65-70% 

 c) 55-60% 

 

47. Fibrele alimentare sunt o categorie de carbohidraţi proveniţi din alimentele de origine: 

 a) animală 

 b) animală şi vegetală 

 c) vegetală 

 

48. Examenul senzorial şi analiza fizico-chimică a pâinii obţinute se efectuează pe produsul rece: 

a) după minim 3 ore şi maxim 16 ore de la coacere 

b) după minim 1 oră şi maxim 10 ore de la coacere 

c) după minim 5 ore şi maxim 20 ore de la coacere 

 

49. Făina de secară se caracterizează prin: 

a) lipsa capacităţii de a forma gluten 

b) prin activitate -amilazică mare 

c) capacitatea de a forma gluten 

 

50. Pentru făina de secară, proba de coacere prevede existenţa a două cicluri: 

 a) ciclu de cultivare; ciclu de producţie 

 b) ciclu de ranforsare; ciclu de producţie 



 c) ciclu de producţie; ciclu de răcire 

 

51. Volumul pâinii se determină prin: 

a) metoda gravimetrică 

b) metoda ampeliografică 

c) metoda cu aparatul Fornet 

 

52. Pe măsură ce pâinea se învecheşte, miezul: 

a) îşi măreşte elasticitatea şi devine sfărâmicios 

b) îşi pierde elasticitatea şi devine sfărâmicios 

c) îşi păstrează caracteristicile iniţiale 

 

53. Aciditatea pâinii se exprimă în grade de aciditate şi reprezintă numărul de ml: 

a) soluţie de NaOH 0,4 N necesari pentru neutralizarea acidităţii din 10 g de probă 

b) soluţie de NaOH 0,1 N necesari pentru neutralizarea acidităţii din 1 g de probă 

c) soluţie de NaOH 0,1 N necesari pentru neutralizarea acidităţii din 100 g de probă 

 

54. Determinarea umidităţii (pierderii de masă) pastelor făinoase nu se va realiza prin: 

a) încălzire la etuvă la 130°C, timp de 60 minute 

b) încălzire la etuvă la 100°C, timp de 50 minute 

c) încălzire la etuvă la 130°C, timp de 90 minute 

 

55. Aluatul opărit este un: 

a) aluat dospit, obţinut prin procesul de opărire a făinii într-un amestec de apă, ulei, sare, în 

care se încorpozează în final ouă 

b) aluat nedospit, obţinut prin procesul de opărire a făinii într-un amestec de apă, ulei, 

sare, în care se încorpozează în final ouă 

c) aluat nedospit, obţinut prin procesul de opărire a făinii într-un amestec de apă, ulei, sare 

 

56. Tehnologia preparării aluaturilor fluide constă în: 

a) amestecarea componentelor şi înspumarea aluatului prin înglobarea de apă în masa acestuia 

b) amestecarea componentelor şi înspumarea aluatului prin înglobarea de aer şi apă în masa 

acestuia 

c) amestecarea componentelor şi înspumarea aluatului prin înglobarea de aer în masa 

acestuia 

 

57. Din punct de vedere al calităţii pâinii, procesul de răcire nu este considerat a fi: 

a) un proces de maturizare 

b) un proces de fezandare 

c) un proces de marketing 

 

58. În timpul răcirii elasticitatea pâinii: 

a) scade, atingând valoarea minimă când pâinea ajunge la temperatura mediului ambiant 

b) creşte, atingând valoarea maximă când pâinea ajunge la temperatura mediului 

ambiant 

c) rămâne constantă 

 

59. Ambalarea pâinii în stare fierbinte nu conduce la: 

a) reducerea stabilității la păstrare 

b) creşterea stabilității la păstrare 

c) menţinerea constantă a stabilității la păstrare 

 



60. Mucegăirea pâinii şi a produselor de panificaţie nu este favorizată de: 

a) forma şi aspectul pâinii, mărimea depozitului 

b) umiditatea relativă a aerului, temperatura de depozitare, specia de mucegai 

c) reţeta de fabricare a pâinii 

 

61. Acţiunea antifungică cea mai importantă în panificaţie o manifestă: 

a) acidul propionic şi propionaţii 

b) acidul sorbic şi sorbaţii 

c) clorura de calciu şi clorura de sodiu 

 

62. Principalele cauze care conduc la obţinerea de produse de panificaţie cu defecte sunt: 

a) folosirea materiilor prime necorespunzătoare calitativ 

b) conducerea greşită a procesului tehnologic de fabricaţie 

c) depozitarea şi manipularea necorespunzătoare a pâinii după coacere 

 

63. Făina nu este caracterizează de: 

 a) culoare 

b) miros 

c) gust 

 

64. Culoarea făinii este independentă de: 

a) gradul de extracţie 

b) porozitate 

c) gradul de maturare 

 

65. Tipul de făină, nu exprimă: 

a) conţinutul maxim de cenuşă al acesteia, înmulţit cu 100 

b) conţinutul maxim de cenuşă al acesteia, înmulţit cu 1000 

c) conţinutul maxim de cenuşă al acesteia, înmulţit cu 10 

 

66. Principiul metodei Pekar constă în: 

a) compararea culorii făinurilor, umezite în prealabil sau uscate, cu culoarea unor 

etaloane de făină stabilite conform standardelor în vigoare 

b) compararea granulozităţii făinurilor, cu granulozitatea unor etaloane de făină stabilite 

conform standardelor în vigoare 

c) compararea gustului făinurilor, cu gustul unor etaloane de făină stabilite conform 

standardelor în vigoare 

 

67. Din punct de vedere fizic făina, este un sistem dispers format din: 

a) trei faze (faza lichidă, faza solidă şi faza gazoasă) 

b) două faze (faza solidă şi faza gazoasă) 

c) o singură fază (faza solidă) 

 

68. Gelificarea amidonului din aluat nu are loc în timpul procesului de: 

a) fermentare 

b) răcire 

c) coacere 

 

69. Amilograful este: 

a) un vâscozimetru înregistrator care poate fi utilizat în principal pentru determinarea 

efectului α-amilazei pe baza vâscozităţii făinii în funcţie de temperatură 

b) un vâscozimetru înregistrator care poate fi utilizat în principal pentru determinarea efectului 



α-amilazei pe baza vâscozităţii făinii în funcţie de presiune 

c) un refractometru care poate fi utilizat în principal pentru determinarea efectului α-amilazei 

pe baza gradului de refracţie a făinii în funcţie de temperatură 

 

70. Modelarea produselor de panificaţie nu se realizează în funcţie de: 

a) piaţa de desfacere 

b) sortiment 

c) temperatură 

 

 

Disciplina: CONTROLUL ŞI EXPERTIZA CALITĂŢII CĂRNII ŞI A PRODUSELOR DIN 

CARNE 

1. Aprecierea calităţii comerciale a bovinelor vii destinate sacrificării se face prin: 

a) palpație 

b) metode de apreciere subiective 

c) metode de apreciere obiective 

 

2. Ordinea de apariție a maniamentelor timpurii în funcţie de starea de îngrăşare este: 

a) șale, ultima coastă, flanc, capul pieptului, șold 

b) premamar, perineal, salbă, gușă 

c) baza cozii, pliul iei, umăr, ceafă 

 

3. Aprecierea stării de îngrăşare la suine pe baza măsurării stratului de slănină se face cu: 

a) penetrometru 

b) ultrasunete 

c) raze X 

 

4. Pregătirea animalelor pentru sacrificare presupune parcurgerea următoarelor operații: 

a) timp de odihnă 

b) dietă 

c) cântărirea animalelor 

 

5. În cazul asomării electrice se produce: 

a) anemie, convulsie, contracţie 

b) creşterea presiunii sanguine 

c) pierderea cunoștinței animalului 

 

6. Sângerarea bovinelor se face prin secționarea: 

a) venei jugulară 

b) arterei carotidă şi venei jugulară 

c) venei carotidă şi arterei jugulară 

 

7. Greutatea carcasei de suine se determină prin: 

a) cântărire la cald 

b) cântărire la cald şi la rece 

c) se cântărește doar animalul viu 

 

8. Activitatea enzimatică a calpainelor este stimulată de: 

a) concentrația Ca2+ 

b) pH cuprins între 6,5 – 7,5 

c) prezența fosfolipidelor 

 



9. Substanța fundamentală a ţesutului osos este: 

a) osteoblastul 

b) oseina 

c) osteoplastul 

 

10. Țesutul osos spongios se întâlneşte în: 

a) interiorul oaselor scurte 

b) la extremitățile oaselor lungi 

c) la extremitățile oaselor scurte 

 

11. Identificați proteinele miofibrilare: 

a) mioglobina, miozina, actina 

b) colagenul, miozina, elastina 

c) tropomiozina, actina, miozina 

 

12. Proteinele sarcoplasmatice reprezintă 30-35% din proteinele totale. Acestea sunt: 

a) metionina, mioglobina, nucleoproteidele 

b) mioglobina, miogenul, globulina X 

c) miogenul, globulina, elastina 

 

13. Mioglobina, în funcție de gradul de oxidare al fierului se poate întâlni sub următoarea formă: 

a) oximioglobina (O2Mb) 

b) deoximioglobina (Mb) 

c) metmioglobina (MMb) 

 

14. Defectele preparatelor din carne pot fi cauzate de: 

a) materii prime auxiliare și materiale necorespunzătoare 

b) proces tehnologic necorespunzător 

c) dezvoltarea microorganismelor 

 

15. Fibrele musculare de tip I prezintă: 

a) contracții lente 

b) contracții rapide 

c) metabolism oxidativ 

 

16. Stratul superficial al diafizelor oaselor lungi, late şi scurte este reprezentat de: 

a) endost 

b) periost 

c) sistemul fundamental extern al osului 

 

17. Proteinele stromale conţinute de țesuturile musculare influenţează calitatea cărnii prin: 

a) determină culoarea, gustul, aroma 

b) reduc capacitatea de emulsionare şi de hidratare a cărnii 

c) influenţează frăgezimea cărnii 

 

18. Creatinina, componentă azotată neproteică întâlnită în mușchii striați şi cardiac îndeplineşte 

următoarele funcții: 

a) participă în timpul tratamentului termic al cărnii la formarea acizilor acetic şi 

metilguanic 

b) transportor al lipidelor în organism atunci când este componentă a fosfolipidelor 

c) intervine în activitatea muşchiului ca donator şi receptor de fosfat 

 



19. După calea de regenerare a ATP-ului, fibrele musculare pot fi: 

a) fibre cu contracţie rapidă şi metabolism mixt 

b) fibre cu contracţie rapidă şi metabolism hidrolitic 

c) fibre cu contracţie lentă şi metabolism oxidativ 

 

20. Structura elastinei nu poate fi influențată de: 

a) apa încălzită peste 80˚C 

b) acţiunea fermenților digestivi 

c) vârsta animalului 

 

21. Ponderea ţesutului conjunctiv în carnea de calitate intermediară (acceptabilă) este de: 

a) maxim 15% 

b) maxim 10% 

c) maxim 3% 

 

22. Frăgezimea cărnii este influențată de: 

a) cantitatea și solubilitatea colagenului din mușchi 

b) lungimea sarcomerelor 

c) maturarea cărnii 

 

23. Grăsimea epiploonică este: 

a) grăsimea de la nivelul rinichilor 

b) grăsimea intramusculară 

c) grăsimea de pe membranele peritoneale 

 

24. În stadiul de prerigiditate musculară, pH-ul cărnii este de: 

a) 6,5 - 6,6 

b) 7,1 - 7,3 

c) 5,6 – 6,2 

 

25. Derivatele proteice folosite în industria cărnii sunt: 

a) glutenul 

b) concentratele proteice de soia 

c) izolatele proteice 

 

26. Apa este legată în proporţie de 50% de proteinele miofibrilare. Modificarea capacităţii de reținere 

a apei are loc: 

a) în stadiul de rigor mortis 

b) în faza de prerigiditate 

c) în stadiul de încingere a cărnii 

 

27. Rigiditatea musculară nu se instalează în următoarele cazuri: 

a) la carnea provenită de la animale bolnave 

b) la carnea congelată imediat după obţinere şi decongelată 

c) la carnea conservată prin sărare şi afumare 

 

28. Transformările biochimice anormale ale cărnii sunt reprezentate de: 

a) alterare, autoliză, încingere 

b) maturare, fezandare, încingere 

c) fezandare, autoliză, încingere 

 

29. În cazul alterării cărnii, culoarea acesteia este modificată prin formare de: 



a) cadaverină 

b) sulfhemoglobină 

c) muscarină 

 

30. Calitatea carcasei este dată de: 

a) ponderea regiunilor de măcelărie 

b) raporturile dintre țesuturi 

c) structura şi calitatea grăsimii 

 

31. În cazul produselor neambalate, în timpul refrigerării, pierderile de umiditate depind de: 

a) viteza de mişcare a aerului în incinta de refrigerare 

b) umiditatea relativă a aerului 

c) temperatura de păstrare 

 

32. Acidul ascorbic se utilizează la fabricarea preparatelor deoarece: 

a) are acţiune antiseptică 

b) accelerează procesul de înroșire a cărnii 

c) datorită însușirilor de conservare 

 

33. Stabilirea necesarului de azotați/azotiți pentru sărare depinde de: 

a) conținutul de grăsime al cărnii 

b) cantitatea de NaNO3/NaNO2 rezidual stabilită de legislație 

c) conținutul de mioglobină și hemoglobină din carne 

 

34. Faza statică este considerată echilibru de membrană atunci când ponderea sării din carne 

reprezintă: 

a) 90% din concentrația saramurii 

b) 80% din concentrația saramurii 

c) 70% din concentrația saramurii 

 

35. Suprafața rugoasă se constată la: 

a) membranele naturale 

b) membranele sintetice poliamidice 

c) membranele sintetice celulozice 

 

36. Pregătirea compoziției pentru parizer se realizează la: 

a) cuter 

b) moara coloidală 

c) malaxor 

 

37. Rigiditatea muşchiului este determinată de: 

a) acumularea de acid lactic 

b) epuizarea rezervelor de PC şi ATP 

c) nici o variantă corectă 

 

38. Una dintre următoarele caracteristici nu este specifică unei cărni PSE: 

a) se poate prelucra sub formă de șuncă şi/sau semiconserve de șuncă 

b) extractibilitate scăzută a proteinelor miofibrilare 

c) solubilitate scăzută a proteinelor sarcoplasmatice denaturate și precipitate pe miofibrile 

 

39. Instalarea fenomenului "cold shortening" este favorizată de: 



a) răcirea carcaselor sub +12°C, într-o carne cu rezerve mari de ATP şi acțiunea ATP-

azei fibrelor roşii 

b) răcirea carcaselor sub +12°C, într-o carne cu rezerve mici de ATP şi acțiunea ATP-azei 

fibrelor albe 

c) recapturarea ionilor de Ca2+ (de la nivelul miofilamentelor) de către reticulum 

sarcoplasmatic 

 

40. Culoarea roșu-închis a cărnii congelate lent se datorează: 

a) cristalelor mari de gheață care nu reflectă lumină 

b) formare de MHb 

c) deshidratarea stratului superficial determină concentrarea pigmenților cărnii 

 

41. Consecința epuizării fosfocreatinei în etapa de rigiditate este: 

a) acidifierea progresivă a cărnii 

b) degradarea glicogenului 

c) diminuarea nivelului de ATP 

 

42. Unul dintre următoarele fenomene nu este o cauză a opriri glicolizei în rigiditate: 

a) inhibarea enzimelor glicogenolizei şi glicolizei 

b) acidifierea ţesutului muscular 

c) formarea complexului actomiozinic 

 

43. Potențiatorii de aromă folosiți în procesarea cărnii sunt: 

a) glutamatul de sodiu 

b) ribonucleotidele 

c) uleiurile esențiale 

 

44. Unul dintre următorii factori nu influențează viteza glicolizei: 

a) activitatea ATP-azică a muşchiului 

b) concentrația ionilor de Ca2+ din sarcoplasmă 

c) formarea NH3 

 

45. Mușchii albi rapizi intră mai rapid în rigiditate față de cei roşii lenți deoarece: 

a) au un conținut mai mare de fosfocreatină şi o activitate ATP-azică mai mare 

b) au un conținut mai mic de fosfocreatină și o activitate ATP-azică mai mare 

c) au un conținut mai mare de fosfocreatină și o activitate ATP-azică mai mică 

 

46. Viteza scăderii pH-ului muscular postsacrificare depinde de: 

a) viteza de difuziune a Ca2+ spre sarcoplasmă 

b) activitatea ATP-azică miofibriloasă 

c) disponibilitatea în glicogen a fibrelor musculare 

 

47. Frăgezimea cărnii congelate depinde de: 

a) viteza congelării 

b) felul cărnii 

c) perioada în care a fost congelată carnea 

 

48. Formarea oximioglobinei este influențată de: 

a) concentraţia mioglobinei și hemoglobinei în țesutul muscular 

b) presiunea parțială a oxigenului 

c) structura țesutului muscular 

 



49. Ce cantitate de sânge se elimină la sângerare: 

a) 4,5% la ovine, 3,5% la porcine şi 3,2% la bovine 

b) 4,5% la porcine, 3,5% la bovine şi 3,2% la ovine 

c) 4,5% la bovine, 3,5% la porcine și 3,2% la ovine 

 

50. Carnea este o sursă bogată de: 

a) fier, sodiu şi calciu 

b) fier, calciu şi potasiu 

c) fier, sodiu și potasiu 

 

51. Alterarea profundă este produsă de bacterii din genul: 

a) Clostridium 

b) Pseudomonas 

c) Aspergillus 

 

52. Capacitatea de reținere a mușchiului postmortem se modifică datorită: 

a) scăderii pH-ului 

b) formarea complexului actomiozinic 

c) denaturarea ireversibilă a miozinei 

 

53. Se mai numesc și pigmenți de sărare: 

a) nitrozomioglobina (NO-Mb) 

b) nitrozohemoglobina (NO-Hb) 

c) mioglobina 

 

54. Factorii care influențează durata sărării pentru conservare sunt: 

a) compoziția chimică și gradul de mărunțire a cărnii 

b) concentrația saramurii 

c) temperatura 

 

55. Saramurile tari au o concentrație în NaCl de minim: 

a) 10% 

b) 25% 

c) 18% 

 

56. Adaosul de zahăr la sărarea cărnii favorizează: 

a) penetrarea amestecului de sărare în carne 

b) transformarea NaNO3 și NaNO2 

c) reduce presiunea parțială a oxigenului din carne 

 

57. Thaw-rigor se poate evita prin: 

a) depozitare timp de 2-3 săptămâni la -2°C 

b) decongelare lentă 

c) creșterea concentrației soluțiilor celulare 

 

58. “Efectul Perigo” reprezintă: 

a) acțiunea bacteriilor asupra proteinelor din sarcoleme 

b) acțiunea azotatului asupra microorganismelor 

c) acțiunea amestecului de sărare asupra proteinelor miofibrilare 

 

59. Polifosfaţii adăugați la cuterizarea cărnii refrigerate, măresc capacitatea de hidratare datorită: 

a) creșterii puterii ionice a soluției electrolitice 



b) creșterea pH-ului 

c) disocierea complexului actomiozinic 

 

60. Durata de maturare scurtă a preparatelor din carne crude este de: 

a) ~ 5 zile 

b) ~ 7 zile 

c) ~ 10 zile 

 

61. Care este principalul rol al compuşilor carbonilici formați în procesul de afumare: 

a) formarea culorii produsului 

b) formarea aromei produsului 

c) antioxidant 

 

62. Durata postului antesacrificare la animale este: 

a) mai puțin de 8 ore la păsări 

b) 18 ore la bovine și suine 

c) 24 de ore la bovine 

 

63. După modul în care are loc răcirea, congelarea poate fi realizată prin: 

a) contact cu agenți criogenici 

b) contact cu agenți intermediari 

c) cu aer răcit 

 

64. Care sunt metodele de asomare a animalelor: 

a) mecanică, electrică, chimică 

b) mecanică 

c) electrică 

 

65. Denaturarea proteinelor în procesul de maturare a cărnii este provocată de: 

a) acidifierea mușchiului 

b) expunerea la concentrații saline ridicate 

c) temperaturi sub 0°C 

 

66. Care este temperatura și durata de opărire la porcine: 

a) 65-67°C – 3-5 minute 

b) 70-80°C – 1 minut 

c) 50-60°C – 2 minute 

 

67. Principalele surse energetice ale mușchiului postmortem sunt: 

a) fosfocreatina 

b) creatinkinoza 

c) glicogenul 

 

68. Cum se apreciază aspectul merceologic la carcasele de păsări: 

a) finisarea deplumării, conformația carcasei, integritatea pielii 

b) finisarea deplumării 

c) integritatea pielii 

 

69. Creșterea presiunii osmotice în faza de maturare a cărnii are următoarele beneficii: 

a) participă la alterarea structurilor contractile prin solubilizarea proteinelor 

miofibrilare accelerând maturarea 

b) determină maturarea cărnii prin acțiunea sinergică a calpainelor și a proteazelor lizozomale 



c) permite reglarea și stimularea activității enzimelor proteolitice 

 

70. Faza de rigor mortis se caracterizează prin: 

a) epuizarea ATP 

b) dezaminarea AMP 

c) apariția NH3 

 

 

Disciplina: CONTROLUL ŞI EXPERTIZA CALITĂŢII LAPTELUI ŞI A PRODUSELOR 

LACTATE 

1. Ce parametri calitativi ai laptelui se pot aprecia prin determinarea „aspectului” acestuia: 

a) prospeţimea 

b) starea de igienă 

c) conţinutul în grăsime 

 

2. În ce situații, un animal secretă lapte de culoare galbenă: 

a) consum mare de plante bogate în carotenoizi 

b) animalul este foarte bătrân 

c) anumite boli (icter, cărbune, piroplasmoza etc) 

 

3. Cum se numeşte defectul de gust și miros datorat hidrolizei gliceridelor sub acţiunea 

lipoproteinlipazei: 

a) gust şi miros provocat de microorganisme 

b) gust şi miros de rânced 

c) gust şi miros de oxidat 

 

4. Care dintre proteinele serice ale laptelui precipită sub formă de fulgi mari, formând urda, atunci 

când zerul este încălzit la temperaturi de peste +70oC: 

a) alfa-lactalbuminele 

b) kapa-cazeina 

c) fracţiunea proteozo-peptone 

 

5. Din ce sunt alcătuite protidele, principalele componente azotate ale laptelui: 

a) cazeine 

b) proteine serice 

c) substanțe azotate neproteice 

 

6. Care sunt principalele lipide din lapte (98-99% din faza grasă): 

a) trigliceridele 

b) fosfolipidele 

c) acizii graşi liberi 

 

7. Ce glucide mai conține laptele, alături de lactoză: 

a) fructoză 

b) glucoză 

c) galactoză 

 

8. Care dintre vitaminele laptelui asigură rezistenţa la oxidare a grăsimilor (sunt rezistente la 

încălzirea uşoară a laptelui, dar sunt degradate de temperaturile de pasteurizare şi radiaţiile UV): 

a) vitaminele A 

b) vitaminele E 

c) vitaminele K 



9. Care sunt pigmenții endogeni prezenți în lapte: 

a) carotenul 

b) lactocromul 

c) riboflavina 

 

10. Care dintre enzimele prezente în lapte au dublă origine (mamară şi microbiană): 

a) proteaza 

b) lipaza 

c) catalaza 

 

11. Care dintre proprietăţile fizice ale laptelui este definită ca fiind suma greutăţilor specifice ale 

componentelor sale: 

a) vâscozitatea 

b) densitatea 

c) tensiunea superficială 

 

12. La ce categorii de lapte se constată deplasarea punctului de congelare către 0oC: 

a) laptele tratat cu o substanță neutralizantă 

b) laptele supus sterilizării 

c) laptele falsificat prin adaos de apă 

 

13. Sub ce formă sunt livrate de către laboratoarele specializate, culturile pure stoc (inoculum) 

destinate producţiei de lactate acide: 

a) culturi pure stoc lichide 

b) culturi pure stoc uscate (liofilizate) 

c) culturi pure stoc pastă 

 

14. Din ce motiv, cultura terţiară (de producţie) se menţine timp de 5-6 ore la temperatura de 

+1….+2oC înainte de utilizarea la producerea de lactate acide: 

a) acumularea substanţelor de aromă 

b) reglarea valorii pH la 5,5 

c) acumularea de azot neproteic 

 

15. La obţinerea culturilor starter de chefir din granule uscate, ce raport trebuie asigurat între lapte şi 

granule, la însămânţarea/reânsămânţarea granulelor în lapte pasteurizat şi răcit la +20oC: 

a) 1 : 1 

b) 5 : 1 

c) 10 : 1 

 

16. Care sunt cauzele responsabile de apariția unor modificări nedorite la granulele destinate 

producerii de chefir (etapa de pregătire a granulelor): 

a) utilizarea unui lapte de calitate inferioară 

b) nerespectarea etapelor tehnologice de obţinere 

c) prezenţa ionilor de ++Cu şi ++Fe din utilajele folosite la fabricaţie 

 

17. La ce sortiment de iaurt se aplică etapa de concentrare a laptelui, în scopul asigurării de 15% 

substanţă uscată în produsul finit: 

a) iaurtul obişnuit 

b) iaurtul slab 

c) iaurtul extra 

 



18. Ce specii bacteriene intră în componența culturii de producţie utilizate la însămânţarea laptelui 

(0,5-2,0%) pentru obţinerea de iaurt: 

a) Lactobacillus bulgaricus 

b) Streptococcus thermophilus 

c) Propionibacterium shermanii 

 

19. Ce valoare pH trebuie să aibă iaurtul, atunci când se apreciază momentul final al termostatării 

(apreciere prin metode fizice): 

a) 3,65 - 3,70 

b) 4,65 - 4,70 

c) 5,65 - 5,70 

 

20. Care este regimul de pasteurizare a materiei prime în tehnologia laptelui bătut: 

a) temperatură=+65…+65oC; durată=20-30 minute 

b) temperatură=+85…+95oC; durată=20-30 secunde 

c) temperatură=+85…+95oC; durată=20-30 minute 

 

21. La care din cele trei sortimente de lapte bătut, răcirea post-pasteurizare se realizează la 

temperatura de +26…+28oC: 

a) lapte bătut tip I 

b) lapte bătut tip II 

c) sana 

 

22. Care este proporţia de cultură starter de producţie (Lactobacillus acidophilus) care se inoculează 

în materia primă, în tehnologia laptelui acidofil: 

a) 1-2% 

b) 3-5% 

c) 6-8% 

 

23. Din ce motiv, răcirea post-termostatare specifică tehnologiei laptelui acidofil se face în două trepte 

(la +18…+20oC şi apoi la +10…+14oC): 

a) Lactobacillus acidophilus este sensibil la temperaturi scăzute 

b) pentru realizarea acidităţii de 110oT 

c) pentru acumularea substanţelor de aromă 

 

24. În tehnologia laptelui acidofil, pe timpul cărei etape tehnologice (se face la temperaturi de 

+10…+14oC pentru max. 12 ore) se obţine consistenţa dorită şi se evidenţiază aroma: 

a) termostatarea 

b) răcirea 

c) depozitarea 

 

25. Care sunt procedeele prin care se poate fabrica chefirul: 

a) procedeul tradiţional (clasic) 

b) procedeul în vană 

c) procedeul în flux continuu 

 

26. În tehnologia tradiţională (clasică) de obţinere a chefirului, etapa de termostatare se derulează în 

două etape; care sunt parametrii de lucru corecți pentru cele două etape: 

a) temperatură=+19....+23oC; durată=12-14 ore 

b) temperatură=+8....+10oC; durată=12 ore 

c) temperatură=+2....+4oC; durată=24 ore 

 



27. Care este doza de însămânţare cu cultură de producţie în tehnologia de obținere a chefirului prin 

procedeul în vană: 

a) 1-2% 

b) 3-4% 

c) 5-10% 

 

28. În tehnologia chefirului (procedeul în vană), la ce moment se consideră încheiată etapa de 

fermentare în regim intermitent de agitare: 

a) când produsul atinge 110oT 

b) când ph-ul este de 4,5 

c) când coagulul format nu mai elimină gaze 

 

29. La care dintre produsele lactate, grăsimea este dispersată în plasmă, reprezentând o fază 

dispersată, în care plasma este mediul de dispersie al grăsimii: 

a) lapte 

b) unt 

c) smântână 

 

30. Cum se numeşte teoria lui Fischer şi Hookes care arată că emulsia de grăsime din unt aparţine 

unui alt tip de emulsie faţă de cea din lapte şi smântână: 

a) teoria inversării fazelor 

b) regula Q10 

c) teoria transferului de fază 

 

31. Cu ce instalații se poate pasteuriza smântâna destinată fabricării untului, pentru distrugerea 

eficientă a microorganismelor conținute: 

a) pasteurizatoare cu plăci 

b) vacreatoare 

c) vane cu pereți dubli 

 

32. Ce efecte are răcirea post-pasteurizare a smântânii, în fabricarea untului în flux discontinuu: 

a) realizarea acidităţii dorite 

b) stopează dezvoltarea sporilor care au rezistat pasteurizării 

c) asigură consistenţa necesară alegerii bobului de unt 

 

33. La ce grupe trebuie să aparțină bacteriile selecționate din care este constituită cultura de producție 

adăugată în smântână pentru realizarea maturării biochimice (tehnologia untului): 

a) acidofiante 

b) aromatizante 

c) mixte 

 

34. Ce procedee se utilizează în practică pentru maturarea biochimică a smântânii destinate fabricării 

untului: 

a) maturare de lungă durată 

b) maturare de scurtă durată 

c) nu se aplică maturare biochimică 

 

35. Care sunt consecințele introducerii unei cantităţi prea mici de smântână în putinei (sub nivelul 

normal) în tehnologia de fabricație a untului: 

a) pierderi mari de grăsime în zară 

b) accelerează procesul de batere a smântânii 

c) untul brut are prea puțină apă 



36. La ce moment se consideră că baterea smântânii în putinei este încheiată: 

a) când nu mai este zară în putinei 

b) când aciditatea bobului de unt ajunge la 100oT 

c) când bobul de unt are diametrul de 2-4 mm 

 

37. Care sunt operațiunile specifice etapei tehnologice denumite „prelucrarea untului brutˮ: 

a) ambalarea 

b) spălarea 

c) malaxarea 

 

38. În ce scopuri se execută malaxarea untului brut: 

a) leagă bobul de unt într-o masă compactă 

b) repartizarea uniformă a apei în masa untului 

c) îndepărtarea excesului de apă 

 

39. Ce conţinut de grăsime are smântâna folosită la fabricarea untului în flux continuu cu ajutorul 

instalaţiei Fritz: 

a) 18-20% 

b) 45-50% 

c) 80-82% 

 

40. Ce elemente sunt influențate de cantitatea de săruri de calciu adăugate în laptele destinat fabricării 

de brânzeturi: 

a) durata coagulării 

b) calitatea coagulului 

c) reduce perioada de maturare 

 

41. La ce valoare pH a laptelui, cheagul are o activitate optimă: 

a) 5,2 (5,0-5,4) 

b) 6,2 (6,0-6,4) 

c) 7,2 (7,0-7,4) 

 

42. Ce factor de influenţă al coagulării se exprimă prin cantitatea de lapte care poate fi coagulată cu 

o anumită cantitate de enzimă, la temperatura de +35oC, în decurs de 40 minute: 

a) tăria ionică 

b) necesarul de cheag 

c) puterea de coagulare 

 

43. La ce moment se adaugă soluţia de cheag în laptele destinat fabricării de brânzeturi: 

a) numai după ce sau introdus celelalte substanţe ajutătoare 

b) înainte de a introduce celelalte substanţe ajutătoare 

c) nu contează ordinea 

 

44. Care sunt factorii care influenţează operaţiunea de prelucrare a coagulului: 

a) aciditatea laptelui 

b) consistenţa coagulului 

c) deshidratarea coagulului 

 

45. Ce efecte exercită operațiunea de întoarcere a stratului superficial de coagul, ca etapă de prelucrare 

a coagulului în tehnologia brânzeturilor: 

a) egalizarea temperaturii 

b) distribuirea uniformă a grăsimii 



c) previne pierderea de grăsime în zer 

 

46. Cum trebuie încălzită masa de coagul (înainte de prelucrarea coagulului) pentru a obţine o 

expulzare uniformă a zerului: 

a) încălzire treptată 

b) încălzire rapidă 

c) încălzire la temperaturi mari 

 

47. La ce temperaturi se execută „încălzirea a doua a masei de coagul” în cazul brânzeturilor tari: 

a) +38….+45oC 

b) +48….+50oC 

c) +52….+58oC 

 

48. Care sunt elementele pe baza cărora se stabilește momentul final al uscării bobului de coagul, pe 

timpul menținerii acestuia la temperatura specifică încălzirii a II-a: 

a) pH-ul bobului 

b) elasticitatea bobului 

c) tăria bobului 

 

49. Care sunt procedeele de formare a brânzeturilor (trecerea masei de coagul în forme): 

a) formare în pastă 

b) formare prin turnare 

c) formare în bob 

 

50. Cum se realizează reducerea acidităţii bobului de coagul la unele sortimente de brânză: 

a) se lasă la maturat (2-4 ore) 

b) spălare cu apă caldă 

c) tratarea cu o substanţă bazică 

 

51. Ce manoperă trebuie aplicată bucăţilor de brânză pentru a se obţine o coajă tare, uniformă şi cu 

suprafaţa netedă la finalul operaţiunii de presare: 

a) învelirea bucăţilor în sedilă 

b) exercitarea unei forţe progresive de presare 

c) presarea în două trepte 

 

52. Care sunt efectele utilizării unei cantități prea mari de sare (sărare excesivă) în cazul aplicării 

„sărării uscateˮ a brânzeturilor: 

a) brânza va avea un conținut mare de apă 

b) împiedică fermentația (maturarea) 

c) brânza devine sfărâmicioasă 

 

53. Care dintre însușirile brânzeturilor sunt influențate de produșii de hidroliză ai proteinelor pe 

timpul maturării (cu atât mai intens, cu cât hidroliza este mai avansată): 

a) conținutul de apă 

b) gustul 

c) mirosul 

 

54. Care componentă a brânzei dispare aproape în totalitate pe timpul maturării, pentru că este 

transformată în acid lactic, iar acesta din urmă este degradat în compuşi de aromă. 

a) trigliceridele 

b) protidele 

c) lactoza 



55. Cum se numesc componentele chimice rezultate din lipoliza lipidelor de către enzime la 

brânzeturile supuse maturării (intervin în creşterea acidităţii şi conferirea de aromă): 

a) aminoacizii esenţiali 

b) acizii graşi liberi 

c) alcoolii primari şi secundari 

 

56. Care este rolul operațiunii de întoarcere a bucăților de brânză pe timpul etapei de maturare: 

a) asigură uniformitatea sărării și a maturării 

b) previne deformarea bucăților de brânză 

c) previne pierderea de apă 

 

57. Ce se întâmplă cu pH-ul brânzei pe timpul maturării, ca o consecinţă a degradării proteinelor sub 

acţiunea enzimelor proteolitice: 

a) scade pH-ul brânzei (funcţie de gradul de maturare) 

b) creşte pH-ul brânzei (funcţie de gradul de maturare) 

c) pH-ul este stabilizat încă de la operaţiunea de „maturare a laptelui” 

 

58. Ce conţinut de grăsime trebuie să aibă o înghetaţă pentru a fi considerată de calitate: 

a) max. 5% 

b) 12% (şi chiar mai mult) 

c) 6-8% 

 

59. Ce defecte pot apare la mixul de înghețată atunci când acesta are un conținut prea mare de 

substanță uscată negrasă: 

a) produsul finit este prea moale 

b) scăderea punctului de congelare 

c) apariția gustului de sărat 

 

60. Care sunt consecinţele adăugării în mixul de îngheţată a unei cantităţi de zahăr mai mari de 20%: 

a) se înrăutăţeşte textura 

b) scade rezistenţa la topire 

c) apare gustul de acru 

 

61. Care este rolul surselor concentrate de grăsime adăugate în mixul de înghețată: 

a) reduc timpul de maturare 

b) asigură stabilitatea înghețatei 

c) îmbunătățesc unele proprietăți senzoriale 

 

62. La pregătirea mixului de îngheţată, care grupă de componente se adaugă primele în vana de 

încălzire+omogenizare: 

a) substanţele emulgatoare 

b) componentele lichide 

c) componentele solide 

 

63. Ce caracteristică fizică a mixului de îngheţată poate fi îmbunătăţită prin adăugarea de gălbenuş, 

limitarea zahărului la 17%, evitarea excesului de apă şi omogenizarea mixului la presiuni scăzute: 

a) capacitatea de aerare 

b) punctul de congelare 

c) tensiunea superficială 

 

64. Cum se numeşte defectul mixului de îngheţată care a fost pasteurizat la temperaturi mai mari de 

+121oC: 



a) aroma de fad 

b) aroma de fiert 

c) aroma de oxidat 

 

65. Care sunt cele două elemente de care depind efectele omogenizării mixului de îngheţată: 

a) temperatura mixului 

b) presiunea de omogenizare 

c) conţinutul în zahăr 

 

66. Care este regimul în care se realizează maturarea (în vană) mixului de îngheţată: 

a) temperatură=0…+4oC; durată=3-4 ore 

b) temperatură=+8…+10oC; durată=5-8 ore 

c) temperatură=+22…+25oC; durată=1-1 ore 

 

67. Care dintre însușirile înghețatei sunt influențate de mărimea și forma cristalelor de gheață formate 

pe timpul freezării mixului de înghețată: 

a) corpolența 

b) textura 

c) aroma 

 

68. Ce substanțe se pot adăuga în mixul de înghețată pentru îmbunătățirea capacității lui de aerare 

(această însuşire se formează pe timpul etapei de maturare a mixului): 

a) gălbenuș sau smântână proaspătă 

b) emulgatori 

c) lapte degresat 

 

69. Cum se modifică durata procesului de călire a îngheţatei atunci când se utlizează ambalaje de 

culoare deschisă şi cu suprafaţa reflectantă (netedă): 

a) creşte durata de călire 

b) reduce durata de călire 

c) reduce semnificativ durata de călire 

 

70. Care sunt consecințele variaţiilor de temperatură din depozitele de congelare asupra îngheţatei-

produs finit: 

a) pierderea gustului și aromei 

b) creşterea dimensională a cristalelor mari de gheață 

c) topirea cristalelor mici de gheaţă 

 

 

Disciplina: CONTROLUL ŞI EXPERTIZA PEŞTELUI ŞI A PRODUSELOR ACVATICE 

1. Carnea de peşte este dietetică întrucât conţine cantităţi mai reduse de: 

a) natriu 

b) hidraţi de carbon 

c) siliciu şi proteine 

 

2. Carnea peştelui poate fi alergică pentru diferite persoane, întrucât: 

a) conţine grăsimi saturate şi nesaturate 

b) conţine parvalbumine, potenţial histaminofore 

c) conţine amine biogene 

 

3. Carnea de peşte conţine: 

a) acizi graşi polinesaturaţi Omega 3 şi Omega 6 



b) toţi aminoacizii esenţiali (10 aminoacizi) 

c) acizii graşi polinesaturaţi Omega 9 

 

4. La congelare, formarea de cristale mari în musculatura peştilor este: 

a) un lucru nefavorabil, generând pierderea apei musculare (legate) 

b) un lucru nefavorabil, de distrugere a fibrelor musculare 

c) un lucru favorabil, mărind suculenţa cărnii 

 

5. Continuarea activității enzimatice din carnea congelată de peşte se datorează: 

a) prezentei apei legate, rămasă necongelată 

b) categoriei de peşte 

c) temperaturii de congelare 

 

6. Mucegăirea peştelui afumat se datorează: 

a) umidităţii crescute în depozit 

b) desărării şi uscării excesive a peştelui 

c) lipsei ventilaţiei din încăperile de depozitare 

 

7. Din punctul de vedere al materiei prime, la peşte interesează musculatura: 

a) viscerală (netedă) 

b) striată (scheletică) 

c) ambele variante 

 

8. Proteinele din carnea peştelui, variază între: 

a) 2,0 - 10,0% 

b) 17 – 23% 

c) 0,5 - 3,0% 

 

9. Caviarul (icrele negre) de calitatea I provine: 

a) de la o singură specie 

b) de la un singur individ al speciei 

c) de la peştii din apele reci 

 

10. Principalele metode ale analizei senzoriale sunt: 

a) cântărirea şi analiza de laborator 

b) aprecierea, compararea şi selecţia 

c) depinde de aliment 

 

11. Blanşarea peştelui reprezintă un tratamentul termic preliminar, în scopul: 

a) deshidratării parţiale a peştelui şi micşorării volumului 

b) coagulării proteinelor şi măririi consistenţei cărnii de peşte 

c) sporirii volumului 

 

12. "Activitatea apei “(aw) se consideră a reprezenta: 

a) cantitatea de apă introdusă la procesare, pentru gust 

b) cantitatea de apă liberă (chimic), necesară activităţii biotei şi enzimelor 

c) cantitatea de apă pierdută la procesarea cărnii 

 

13. Care este rolul legumelor şi al cerealelor în conservele de peşte: 

a) întregesc valoarea nutritivă şi calitatea gustativă 

b) asigură estetica produsului 

c) sporesc valoarea energetică 



14. Termodegradarea grăsimilor din conservele de peşte se datorează: 

a) exhaustării defectuoase 

b) temperatura şi timpul de sterilizare prea mari 

c) materiilor auxiliare de calitate slabă 

 

15. Utilizarea rumeguşului umed (peste 300 ml apă pe 1 kg rumeguş) la afumare: 

a) reduce proporţia de fenoli şi gudroane 

b) măreşte procesul de peptizare a proteinelor 

c) măreşte proporţia de aldehide şi acizi organici 

 

16. Ce induce, în carne, mărirea volumului de aer la afumare: 

a) oxidare mai intensă 

b) cantităţi mai mari de gudron, alcooli şi hidrocarburi 

c) scăderea procentelor de glucide şi proteine 

 

17. Grăsimea cărnii de peşte se încadrează în clasa I, alături de uleiuri vegetale, având: 

a) activitate biologică ridicată 

b) activitatea biologică medie 

c) conţinut ridicat în acizi graşi esenţiali 

 

18. Perisabilitatea mai mare a cărnii de peşte se datorează: 

a) cantităţii mari de apă 

b) stabilităţii reduse a proteinelor structurale 

c) peptizării proteinelor 

 

19. La baza maturării cărnii de peşte se află: 

a) un mecanism enzimatic 

b) un mecanism fizico-chimic 

c) activitatea microorganismelor 

 

20. În timpul rigidităţii musculare, transformările biochimice se referă la: 

a) degradarea anaerobă a glicogenului, diminuarea fosfocreatinei şi a ATP 

b) producerea de amoniac, migrarea ionilor, formarea actomiozinei 

c) metabolizarea lipidelor 

 

21. Datorită apariţiei acidul lactic, după sacrificare, valoarea pH a cărnii de peşte: 

a) scade, de la 7-7,3 la 6,2-6,5 

b) creşte, de la 6,6 la 7,8 

c) ambele variante 

 

22. Pentru examenul organoleptic al peştelui ambalat se deschid, dintr-un lot de maxim 1000 kg: 

a) cca 50% din unitatile de ambalaj care formeaza lotul 

b) cca 10% din unitatile de ambalaj care formeaza lotul 

c) cca 5% din unitatile de ambalaj care formeaza lotul 

 

23. Controlul calitativ al produselor din pescuit urmăreşte: 

a) provenienţa, condiţiile de transport, 

b) condiţiile de depozitare şi păstrarea salubrităţii 

c) prelucrarea, depozitarea şi valorificarea 

 

24. Ce procese induc gustul şi aroma marinatelor reci: 

a) degradarea proteinelor din carne 



b) activitatea metabolică a bacteriilor saprofite 

c) activitatea metabolică a biotei lactice 

 

25. Datorită conţinutului ridicat de acizi graşi nesaturaţi (72-82%), grăsimea de peşte: 

a) are punct de topire redus 

b) are punct de topire înalt 

c) are activitate biologică ridicată 

 

26. Ce rol are termostatarea conservelor de peşte: 

a) de blanşare 

b) de fierbere 

c) de testare a existenţei biotei 

 

27. Cum se produce bombajul chimic al conservelor de peşte: 

a) ca activitate a biotei din conservă 

b) ca reacţie a conţinutului cutiei cu cutia conservei 

c) ca transformări ale condimentelor şi legumelor 

 

28. Acţiunea conservantă a sării presupune: 

a) deshidratarea generală a cărnii 

b) crearea unui gust specific 

c) deshidratarea celulei microbiene 

 

29. În procesul sărării se utilizează azotat de sodiu sau de potasiu şi azotit de sodiu: 

a) contra bacteriilor de putrefacţie 

b) pentru menţinerea culorii cărnii 

c) pentru aromă 

 

30. Prin pasteurizare sunt distruse: 

a) formele vegetative ale microorganismelor 

b) formele sporulate ale microorganismelor 

c) unele vitamine 

 

31. Cum se produce bombajul biologic al conservelor de peşte: 

a) prin acumulare de gaze, datorită biotei din conservă 

b) prin acumulare de gaze, datorită acidităţii conţinutului conservei 

c) prin procese de magnetizare 

 

32. Alterarea fără bombaj a conservelor se datorează: 

a) biotei termofile din conservă 

b) lovirii conservelor la manipulare 

c) prin degradarea falţului 

 

33. Suprasterilizarea este un accident tehnologic prin care: 

a) se distruge biota din conservă 

b) se produc modificări de structură a conţinutului conservei 

c) se produc modificări nutritive ale conţinutului conservei 

 

34. Acrirea peştelui sărat, datorită florei de alterare, poate să apară: 

a) în timpul procesului de sărare 

b) în timpul procesului de depozitare 

c) în timpul procesului de prelucrare 



35. Maturarea cărnii de peşte începe: 

a) odată cu rigiditatea musculară 

b) după încetarea rigidității musculare 

c) după congelarea cărnii 

 

36. Decongelarea standard a cărnii de peşte se poate face: 

a) din interiorul peştelui (dielectric) 

b) din exteriorul peştelui (prin convecţie-conducţie) 

c) prin câmp pulsatoriu 

 

37. Pentru peştele neprelucrat, examenul organoleptic are în vedere aprecierea următorilor indicatori: 

a) rigiditatea musculară, aspectul gurii, aspectul ochilor, al branhiilor, al pielii 

b) aspectul solzilor, al musculaturii, aprecierea aspectului viscerelor 

c) azotul liber şi aminele biogene 

 

38. La peştele prelucrat, examenul organoleptic, urmăreşte: 

a) aprecierea aspectului exterior, culoarea 

b) aprecierea consistenţei, mirosul şi gustul 

c) încărcătura microbiană şi toxinele 

 

39. Controlul ermeticităţii prin sondaj al conservelor de peşte se execută: 

a) la fiecare reglare a maşinii de închis 

b) la anumite intervale de timp de lucru 

c) la finalul lotului 

 

40. Marmorarea cutiilor de tablă ale conservelor, în interior, se datorează: 

a) reacţiei aliajului cutiei cu proteinele din conţinutul cutiei 

b) defectelor de falţ la cutii 

c) nu se cunoaşte cauza fenomenului 

 

41. Înroşirea sau bronzarea cafenie a peştelui sărat: 

a) este un defect remediabil 

b) este un defect iremediabil 

c) depinde de specia de peşte 

 

42. Profilul de alterare a peştelui păstrat în gheaţă presupune: 

a) o fază autolitică şi două faze bacteriene 

b) două faze bacteriane 

c) două faze autolitice 

 

43. În saramură, se adaugă şi zahăr (maxim 2%), cu scopul: 

a) frăgezirii cărnii 

b) hidrolizarea grăsimilor şi a proteinelor 

c) potenţării aromei 

 

44. Consistenţa cărnii, după decongelare trebuie să fie: 

a) tare, dură la pipăit 

b) moale la pipăit 

c) semielastică 

 

45. Petele albe de pe corpul peştelui sărat se datorează: 

a) concentraţiei şi temperaturii saramurii 



b) sărurilor de magneziu din sarea de bucătărie 

c) sărurilor de calciu din sarea de bucătărie 

 

46. Rigiditatea musculară presupune fazele: 

a) prerigiditate, atacul rigidităţii şi rezoluţia rigidităţii 

b) rigiditate aparentă şi postrigiditate 

c) rigiditate şi rezoluţia rigidităţii 

 

47. Alterarea biologică a cărnii de peşte se datorează: 

a) temperaturii de depozitare 

b) enzimelor 

c) microorganismelor 

 

48. Conţinutul în apă al musculaturii la peşti variază între: 

a) 53-84% 

b) 17-23% 

c) 4-9% 

 

49. Transformările cărnii prin sărare se referă la: 

a) pierderi de apă şi proteine 

b) rehidratarea cărnii datorită umezelii 

c) difuzia sării în masa peştelui 

 

50. Înfăinarea are rolul de: 

a) potenţare a gustului şi mirosului 

b) evitare a deshidratării şi a prăjirii excesive 

c) a mări digestibilitatea cărnii 

 

51. În starea de rigor mortis, randamentul de filetare al peştelui va fi: 

a) maxim 

b) mai redus 

c) depinde de specie 

 

52. Ce este „tuzluculˮ şi cât reprezintă din masa peştelui supus sărării: 

a) un amestec de sare cu apă, reprezentând cca. 25% din masa peştelui sărat 

b) o saramură specială, reprezentând cca. 10% din masa peştelui sărat 

c) o soluţie acidă, reprezentând cca. 25% din masa peştelui sărat 

 

53. Drojdiile şi mucegaiurile se dezvoltă în conserve cu un pH: 

a) neutru 

b) acid 

c) bazic 

 

54. Ce este efectul Perigo în sărare: 

a) un efect antibacterian 

b) un efect probacterian 

c) o sporire a gustului 

 

55. În practică, pentru refrigerarea peştelui se utilizează raporturi peşte/gheaţă de: 

a) 1/1 sau 2/1 

b) 2/1 sau 3/1 

c) 5/1 sau 7/1 



56. Un semipreparat din peşte, mediu sărat, are un procent maximum de NaCl de: 

a) 8 - 10% 

b) 10 – 14% 

c) 14 – 20% 

 

57. Apariţia înnnegririi, a „murdăririi” peştelui după afumare şi apariţia gustului de amar sunt 

datorate: 

a) nezvântării peştelui după sărare 

b) fumului prea dens 

c) combustibilului neadecvat şi tirajului mare al arderii 

 

58. Saponificarea apare la peştele sărat şi depozitat în vase: 

a) cu saramură fierbinte 

b) fără saramură 

c) cu saramură prea concentrată 

 

59. Analiza senzorială a peştelui se execută: 

a) în încăperi luminate natural 

b) în încăperi cu temperatura de 20ºC 

c) în orice spaţiu lipsit de curenţi de aer 

 

60. La un procent de sare în carne sub 5% este pericol, în timpul afumării: 

a) de degradare fizică a cărnii 

b) de schimbare a culorii cărnii 

c) de pierdere a elasticităţii cărnii 

 

61. Pentru examenul organoleptic al peştelui afumat se deschid: 

a) 15% din ambalajele care formează lotul 

b) 5% din ambalajele care formează lotul 

c) 10% din ambalajele care formează lotul 

 

62. Analizele probelor de peşte prelevate se efectuează în maximum: 

a) 12 ore de la prelevare 

b) 24 ore de la prelevare 

c) 36 ore de la prelevare 

 

63. Raportul dintre peşte şi soluţia de marinare este de: 

a) 1:1 (min 25% peşte) 

b) 3:1 (min 75% peşte) 

c) 2:3 (min 50% peşte) 

 

64. Semiconservele de peşte în ulei se păstrează cca.: 

a) 1-2 luni la 2÷12ºC 

b) 3 -4 luni la 2÷12ºC 

c) 6 -7 luni la 2÷12ºC 

 

65. Defectul „ruginirea peştelui” presupune: 

a) apariţia pe piele a unei eflorescenţe brun-roşiatică 

b) îngălbenirea stratului subcutanat de grăsime 

c) transformarea hemoglobinei în methemoglobină 

 



66. La temperaturi de depozitare cuprinse între -2 ÷ +2°C, marinatele fierte se pot păstra, fără 

înrăutaţirea calităţii, timp de: 

a) cca. 12 săptămâni 

b) cca. 10 săptămâni 

c) cca. 6 săptămâni 

 

67. În cazul marinatelor prăjite, carnea de peşte se prăjeşte la: 

a) 160 - 180°C, timp de 5-15 minute 

b) 80 - 100°C, timp de 3-5 minute 

c) 60 - 80°C, timp de 10-15 minute 

 

68. În cazul marinatelor fierte, carnea de peşte se blanşază în apă ce conţine: 

a) 8 – 12% sare şi 8% acid acetic 

b) 6 – 8% sare şi 4% acid acetic 

c) 12% acid acetic 

 

69. La semiconservele de peşte pasteurizate, în centrul termic al conservei trebuie să se atingă 

temperatura de: 

a) 65 - 68°C, timp de minim 15 minute 

b) 68 - 80°C, timp de 30 minute 

c) 90 - 100°C, timp de 20 minute 

 

70. În cazul conservelor de peşte, grosimea tablei capacului conservei este: 

a) mai mică decât grosimea corpului cutiei 

b) egală cu grosimea corpului cutiei 

c) mai mare decât grosimea corpului cutiei 

 

 

Disciplina: CONTROLUL ŞI EXPERTIZA CALITĂŢII PRODUSELOR EXTRACTIVE 

1. Sfecla de zahăr de categoria I, are masa cuprinsă între: 

a) 50 și 100 g 

b) 200 și 300 g 

c) peste 300 g 

 

2. În funcţie de conţinutul de zahăr al sucului celular, soiurile de sfeclă de zahăr pot fi: 

a) tipul zaharat „Z”,tipul productiv „P”,tipul normal „N” 

b) tipul zaharat „Z”,tipul productiv „N”,tipul normal „E” 

c) tipul zaharat „Z”,tipul productiv „E”,tipul normal „N” 

 

3. Maturitatea industrială a sfeclei este influențată de: 

a) însuşirile chimice 

b) însuşirile biologice 

c) capacitatea de transport a fabricii 

 

4. La depozitarea sfeclei, chiar şi pentru durate scurte de timp, de circa 2-4 zile, se dirijează sfeclă: 

a) matură 

b) sănătoasă 

c) sfecla înghețată 

 

5. Impurităţile organice care sunt antrenate de rădăcinile de sfeclă sunt următoarele: 

a) rădăcini cu masa mai mică de 0,1 kg 

b) bucăți mici de rădăcini 



c) bucăți de pământ și pietre 

 

6. Indicatorul de diametru al sfeclei de zahăr are valori cuprinse între: 

a) 0,5 – 1% 

b) 1,5 – 2,25% 

c) 3 – 4% 

 

7. Indicatorul de formă al sfeclei de zahăr are valori cuprinse între: 

a)  35% – 45% 

b) 70% – 80% 

c)  50% –  65% 

 

8. Ce tipuri de contaminări pot avea loc în zeama de difuzie, la fabricarea zaharului? 

a) mezofilă 

b) termofilă 

c) osmofilă 

 

9. Extracţia zahărului din tăieţei (difuzia) se poate face prin: 

a) difuzia prin spălarea materialului cu apa curată 

b) difuzia în contracurent 

c) difuzia cu agenți chimici 

 

10. Durata de difuzie, la fabricarea zaharului, este de: 

a) 20 – 40 min. 

b) 60 - 100 min 

c) 140 - 160 min 

 

11. La fabricarea zahărului, temperatura normală într-o instalaţie de difuzie este: 

a) 40 - 45°C 

b) 50 - 55°C 

c) 70 - 74°C 

 

12. Coeficientul de puritate al sucului intracelular pentru sfecla de bună calitate este de: 

a) 65 - 67% 

b) 85 – 87% 

c) 95 – 97% 

 

13. Umiditatea determinată pentru zahărul cristal trebuie să fie de maxim: 

a) 0,02% 

b) 0,03% 

c) 0,06% 

 

14. Recoltarea optimă a florii-soarelui se face când seminţele au ajuns la: 

a) 25 - 30% umiditate 

b) 20 - 25% umiditate 

c) 12 - 14% umiditate 

 

15. La toate tipurile de uscătoare pentru seminţele de floarea soarelui, condiţia de bază este reducerea 

umidităţii seminţelor la: 

a) 2% 

b) 4% 

c) 10% 



16. La obținerea uleiului, durata presării materialului oleaginos, în funcţie de caracteristicile 

constructive şi funcţionale ale presei, este de: 

a) 40 - 200 secunde; 

b) 10 - 20 secunde 

c) 300 - 400 secunde 

 

17. Coaja seminţelor oleaginoase are un conţinut de ulei în procent de: 

a) 0,5 – 3% 

b) 5 - 8% 

c) 8 – 10% 

 

18. Prelucrarea semințelor de floarea soarelui descojite are următoarele avantaje: 

a) îmbunătăţirii calităţii şrotului 

b) creșterea capacitaţii de prelucrare a instalaţiilor 

c) obținerea unui ulei foarte aromat 

 

19. Dezavantajele operației de Descojire, la fabricarea uleiului de floarea soarelui sunt: 

a) Costuri suplimentare 

b) Consum suplimentar de energie 

c) Obținerea de ulei de culoare închisă 

 

20. Separarea cojilor de floarea soarelui din materialul descojit se efectuează după: 

a) după diferenţa de mărime 

b) după diferenţa de masa volumetrică 

c) după culoare 

 

21. Conţinutul de zahăr al sfeclei exprimat în procente din greutatea sfeclei, este dependent de:  

a) perioada în care se face recoltarea 

b) regimul de fertilizare aplicat soiului 

c) agrotehnica aplicată la semănarea, întreţinerea, recoltarea, condiţiile de manipulare 

şi depozitare de la recoltare până la prelucrare 

 

22. Operația de măcinare (mărunţire) a semințelor de oleaginoase este influenţată de: 

a) umiditatea semințelor de oleaginoase 

b) conţinutul în ulei al seminţelor de oleaginoase 

c) gradul de calificare al operatorilor 

 

23. În pregătirea materialului pentru extragerea uleiului, calitatea măcinăturii (gradul de măcinare) se 

determină prin cernerea pe site cu ochiuri de: 

a) 1 sau 1,5 mm 

b) 3 – 5 mm 

c) 6 – 8 mm 

 

24. La obținerea uleiului, prăjirea materialului oleaginos are drept scop: 

a) reducerea vâscozităţii uleiului 

b) îmbunătăţirea condiţiilor de scurgere a uleiului din măcinătura la presare 

c) obținerea unui ulei curat 

 

25. La obținerea uleiului, temperatura optimă de prăjire a materialului oleaginos este de: 

a) 40°C 

b) 50°C 

c) 70°C 



26. La obținerea uleiului, durata prăjirii materialului oleaginos este de circa: 

a) 45 minute 

b) 60minute 

c) 90 minute 

 

27. La obținerea uleiului, prin presarea materialului oleaginos obținem: 

a) ulei brut de presă 

b) ulei rafinat 

c) ulei dublu rafinat 

 

28. Prin procedeul de presare a materialului oleaginos se poate obţine o separare a uleiului de până 

la: 

a) 50 - 55% 

b) 60 – 65% 

c) 80 - 85% 

 

29. Presarea preliminară a materialului oleaginos (moderată sau avansată) se aplică atunci când 

aceasta: 

a) este urmată de extracţie 

b) nu este urmată de extracție 

c) nu se realizează 

 

30. Cât este grosimea „broken-ului" la seminţele de floarea-soarelui la ieşirea din presă? 

a) 19 – 20 mm 

b) 7 - 8 mm 

c) 11 – 12 mm 

 

31. Purificarea prealabila a uleiului brut de presă se realizeaza prin urmatoarele operatii: 

a) Separarea impuritatilor prin sedimentare 

b) Separarea impuritatilor prin filtrare 

c) Separarea impuritatilor gravitațional 

 

32. La fabricarea uleiului nu sunt supuse operaţiei de descojire: 

a) seminţele cu un conţinut mare de coajă care nu aderă la miez 

b) semințele sănătoase 

c) semințele afectate de mucegaiuri 

 

33. Prin rafinare, uleiurile brute de oleaginoase sunt transformate în: 

a) uleiuri comercializabile 

b) uleiuri sintetice 

c) uleiuri comestibile 

 

34. Neutralizarea acidităţii libere a uleiurilor vegetale se realizează prin: 

a) neutralizare alcalină 

b) neutralizare prin distilare 

c) nu se face 

 

35. Vinterizarea, denumită şi deceruire, este operaţia prin care se elimină din ulei cea mai mare 

cantitate din: 

a) cerurile 

b) gliceridele acizilor graşi saturaţi 

c) brokenul 



36. Dezodorizarea este operaţia prin care se elimină din ulei substanţele de: 

a) gust nedorit 

b) miros nedorit 

c) culoare nedorită 

 

37. Rahatul este un produs obţinut prin: 

a) gelificarea unei soluţii de zahăr 

b) gelificarea unei soluții de amidon 

c) diluarea unei soluții de glucoză 

 

38. Din punct de vedere chimic, rahatul are un conținut de proteine de: 

a) 1% 

b) 10% 

c) 20% 

 

39. Pentru fabricarea rahatului, amidonul pudră se amestecă cu apă rece în raport de: 

a) 0,5 : 1 

b) 1 : 2,5 

c) 1 : 4 

 

40. La obținerea  rahatului, amidonul reprezintă: 

a) 10 - 12% faţă de masa rahatului 

b) 1 - 5% faţă de masa rahatului 

c) 15 – 20% faţă de masa rahatului 

 

41. La prepararea siropului de zahăr-glucoză necesar fabricării rahatului, zahărul este solubilizat în 

apă, în raport de: 

a) 1:4 

b) 1:8 

c) 1:1 

 

42. La fabricarea rahatului, fructele se intrebuințează în proporții de minimum: 

a) 1% față de produsul finit 

b) 3% față de produsul finit 

c) 7% față de produsul finit 

 

43. Ce efect are sulfitarea asupra zemii de difuzie: 

a) antioxidant 

b) antiseptic 

c) zeama de difuzie nu se sulfitează 

 

44. Umiditatea rahatului trebuie să fie de maximum: 

a) 17 – 20% 

b) 25 - 30% 

c) 30 – 35% 

 

45. După conţinutul de grăsime, grăsimile tip margarină se prezintă în următoarele tipuri: 

a) margarină, cu conţinut de grăsime min. 80% 

b) margarină semigrasă, cu conţinut de grăsime 51 - 79% 

c) margarină hipocalorică, cu conţinut de grăsime 35-50% 

 

46. Timpul de topire optim al margarinei tari la 4°C are valori cuprinse între: 



a) 10 – 15 sec 

b) 20 - 24 sec 

c) 30 – 34 sec 

 

47. Prepararea emulsiei de margarina. Această operaţie presupune amestecarea fazei grase cu faza 

apoasă într-un raport de: 

a) 1:1 

b) 2:1 

c) 4:1 

 

48.În cazul fabricării margarine, faza apoasă reprezintă maximum: 

a) 8,1% 

b) 24,5% 

c) 16,6% 

 

49. Proprietățile senzoriale ale margarinei sunt influențate de: 

a) Aspectul margarinei 

b) Tartinabilitatea 

c) Aroma margarinei 

 

50. Halvaua este un produs cu structură fibroasă stratificată, obţinut din: 

a) semințe de floarea soarelui 

b) miez de oleaginoase prăjite 

c) îndulcitori 

 

51. Procesul tehnologic de fabricaţie al produsului halva se desfăşoară după următoarele 

faze: 

a) prepararea tahînului 

b) prepararea halviţei  

c) prepararea halvalei  

 

52. Ce rol are prăjirea miezului de floarea soarelui în procesul de obținere a halvalei? 

a) conferi miezului un gust specific 

b) conferi miezului aromă specifică 

c) de a mări valabilitatea produsului 

 

53. Ce este tahânul, utilizat la fabricarea halvalei? 

a) pastă din miez de floarea soarelui prăjit şi măcinat fin 

b) pastă din miez de susan, prăjit şi măcinat fin 

c) amestecul dintre miezul de floarea soarelui și o soluție de glucoză  

 

54. Tahânul din miezul de floarea-soarelui trebuie să aibă un conţinut de ulei de: 

a) 50 – 55% 

b) 60 - 65 % 

c) 70 - 75% 

 

55. Consistenţa normală la halva se obţine când se foloseşte tahân şi halviţă în procente de: 

a) nu contează procentul 

b) 53 - 55% tahân 

c) 47 – 45% halviţă  

 

56. La fabricarea halvalei, prepararea masei de caramel se realizează prin fierberea şi concentrarea 



unui sirop obţinut din: 

a) zahar 

b) apă 

c) sirop de glucoză 

 

57. Ce rol are decoctul (extractul) de ciuin în fabricarea halviţei? 

a) agent de afânare 

b) agent de spumare 

c) agent de conservare 

 

58. La fabricarea halvalei, frământarea finală a halvalei se face la o temperatura de: 

a) 35-400C 

b) 45-500C 

c) 55-600C 

 

59. Zahărul cristal destinat consumului uman se clasifică în: 

a) zahăr extra-alb 

b) zahăr alb 

c) zahăr semi-alb 

 

60. pH-ul zahărului cristal este: 

a) 3.5 – 4.5 

b) 7.5 – 7.8 

c) 9 – 9.5 

 

61. După granulaţie şi dimensiuni, zahărul cristal se clasifică în: 

a) zahăr cu granulaţie mare, cu mărimea cristalelor de 1,3 – 2,5 mm 

b) zahăr cu granulaţie medie, cu mărime cristalelor de 0,7 – 1,3 mm 

c) zahăr cu granulaţie mică, cu mărimea cristalelor de 0,3 – 0,7 mm 

 

62. Amidonul este alcătuit din: 

a) amilază 

b) amilopectină 

c) amiloză 

 

63. Datorită proprietăţilor sale hidrocoloidale, amidonul este utilizat în industria alimentară ca aditiv 

de: 

a) legare 

b) îngroşare 

c) stabilizare 

 

64. Amidonul este un: 

a) homopolizaharid 

b) aminoacid 

c) poliglucid 

 

65. În cazul utilizării unei cantităţi mici de tahân (40% tahân şi 60% halviţă), halvaua este: 

a) uscată 

b) foarte tare, iar la tăiere se fărâmiţează 

c) moale 

 

66. Prin hidrogenarea grăsimilor se modifică: 



a) gradul de nesaturare al trigliceridelor din uleiuri 

b) izomerizarea acizilor graşi polinesaturaţi 

c) caracteristicile senzoriale ale margarinei 

 

67. Margarina reprezintă o emulsie de tip: 

a) ulei/apă (U/A) 

b) apă/ulei (A/U) 

c) hidrogenat 

 

68. Maioneza reprezintă o emulsie de tip: 

a) ulei/apă (U/A) 

b) apă/ulei (A/U) 

c) nemiscibilă 

 

69. pH-ul maionezei este: 

a) 3.7 – 4.2 

b) 7.7 - 8.5 

c) 9.0 – 9.5 

 

70. Valoarea energetică a margarinei este de aproximativ: 

a) 740 kcal 

b) 350 kcal 

c) 1000 kcal 

 

 

Disciplina: CONTROLUL ŞI EXPERTIZA CALITĂŢII LEGUMELOR, FRUCTELOR ŞI 

PRODUSELOR DERIVATE 

1. Valoarea „coeficientului de respiraţieˮ este: 

a) 1 în cazul glucozei 

b) < 1 în cazul lipidelor 

c) > 1 în cazul acizilor organici 

 

2. Substanța uscată solubilă din legume și fructe se determină: 

a) refractometric 

b) densimetric 

c) gravimetric 

 

3. Alcoolul metilic este un compus toxic care se găsește în cantitate mare în distilatele obținute din: 

a) prune 

b) strugurii soiurilor de hibrizi producători direcți (HPD) 

c) sfeclă de zahăr 

 

4. Care dintre următoarele produse rezistă la temperaturi de  -4...-7°C: 

a) hreanul 

b) usturoiul 

c) nucile 

 

5. Dimensiunile box-paletului destinat transportului şi depozitării legumelor şi fructelor, sunt de: 

a) 120 cm L / 80 cm l / 75,3 cm h 

b) 120 cm L / 100 cm l / 73,5 cm h 

c) 100 cm L / 80 cm l / 73,5 cm h 

 



6. Dimensiunile standard ale bazei ambalajelor de expediţie sunt de: 

a) 600 – 500 – 400 mm lungime 

b) 400 – 200 mm lăţime 

c) 400 – 300 mm lăţime 

 

7. Ambalarea „vracˮ se practică la: 

a) legumele şi fructele mici 

b) legumele cu formă sferică 

c) legumele cu pulpă fermă 

 

8. Degradarea legumelor și fructelor 1 oră la 32°C este echivalentă cu degradarea timp de: 

a) 4 zile la 7°C 

b) o săptămână la 0°C 

c) o zi la 8°C 

 

9. Pulpele de fructe reprezintă: 

a) fragmente de fructe deshidratate 

b) fructe sau fragmente de fructe conservate în soluţii antiseptice 

c) produse obţinute în urma trecerii prin sită a fructelor opărite sau neopărite 

 

10. Legumele și fructele „climactericeˮ se caracterizează prin aceea că: 

a) își continuă coacerea și după desprinderea de plantă 

b) au transpirație intensă 

c) acumulează amidon pe parcursul maturării 

 

11. Tratarea chimică a fructelor la condiţionare se face prin spălarea în apă cu: 

a) 100 - 150 ppm HCl 

b) 100 - 150 ppm CaCl2 

c) 100 - 150 ppm KI 

 

12. Aciditatea totală se determină prin metoda: 

a) colorimetrică 

b) iodometrică 

c) potențiometrică 

 

13. Acidul organic cel mai rezistent la oxidare este: 

a) acidul tartric 

b) acidul malic 

c) acidul citric 

 

14. Care din următoarele temperaturi determină“îndulcirea” cartofilor în timpul păstrării : 

a) +5°C 

b) +2°C 

c) +1°C 

 

15. Înălțimea celulelor depozitului cu atmosferă normală este de: 

a) 6,6 m 

b) 5,9 m 

c) 7,5 m 

 

16. Marcurile sunt: 

a) fructe întregi sau fragmente de fructe conservate în soluţii de SO2 



b) fructe opărite sau neopărite, trecute prin sită 

c) produse secundare rezultate în urma presării fructelor 

 

17. Supramaturarea fructelor și legumelor este caracterizată de valori ale indicelui de amidon de: 

a) 8 

b) 9 

c) 6 

 

18. Fructele deshidratate, afectate de mucegaiuri pot fi infestate cu: 

a) ochratoxină 

b) patulină 

c) acid byssochlamic 

 

19. Sterilizarea comercială a unui produs se realizează la un nivel termic de: 

a) 100°C / 15-20 min 

b) 130°C / 10-15 min 

c) 110°C / 5-10 min 

 

20. Bacteria Clostridium botulinum tolerează un nivel de O2 de: 

a) până la 15% 

b) până la 10% 

c) până la 20% 

 

21. Cea mai mare cantitate de patulină este sintetizată de: 

a) Penicillium expansum 

b) Penicillium frequentans 

c) Penicillium commune 

 

22. Cele mai puternice cancerigene naturale sunt: 

a) trichotecene 

b) aflatoxinele 

c) malforminele 

 

23. Apa răcește mai repede decât aerul de: 

a) 5 ori 

b) 15 ori 

c) 10 ori 

 

24. Care din următoarele mucegaiuri aparține microflorei patogene de depozit: 

a) Penicillium expansum 

b) Penicillium digitatum 

c) Aspergillus niger 

 

25. Care dintre următoarele microorganisme se transmite prin oocite, odată cu apa contaminată: 

a) Cryptosporidium parvum 

b) Campylobacter jejuni 

c) Toxoplasma gondii 

 

26. Care dintre următoarele substanțe sunt poluanți organici persistenți: 

a) aldrin 

b) clordan 

c) benomyl 



27. Care din următorii parametri caracterizează atmosfera normală, nemodificată, din celulele 

depozitului pentru legume fructe: 

a) 0.03% CO2 

b) 78% N 

c) 21% O2 

 

28. Pesticidele moderat toxice sunt marcate cu etichetă de culoare: 

a) neagră 

b) albastră 

c) verde 

 

29. Protejarea de deshidratare a legumelor și fructelor în etapa desfacerii comerciale, se realizează 

prin folosirea: 

a) chitosanului 

b) poli-terpenelor 

c) carboxi-metil-celulozei 

 

30. În statisticile privind poluarea legumelor și fructelor, cele mai poluate cu reziduuri de pesticide 

sunt: 

a) piersicile 

b) strugurii 

c) tomatele 

 

31. Bacteria Clostridium botulinum poate fi prezentă: 

a) în conserve nesterilizate 

b) în ambalaje cu atmosferă modificată 

c) pe legumele proaspăt recoltate 

 

32. Caracterul de „steril comercial” al produselor derivate din legume şi fructe este asigurat prin 

distrugerea sporilor de: 

a) Salmonella spp. 

b) Clostridium botulinum 

c) Escherichia coli 

 

33. Bacteriile patogene rezistă în medii de conservare cu: 

a) pH > 5.5 

b) conținut de sare < 11% 

c) acid sorbic < 1% 

 

34. Alterările care au drept cauză lipsa de etanşeitate a ambalajului se manifestă prin: 

a) bombajul conservei 

b) produs alterat 1-2% 

c) ambalaj nebombat 

 

35. ”Climacteriul” se manifestă prin. 

a) respiraţie intensă 

b) sinteza rapidă a compuşilor aromaţi 

c) sinteză de etilenă 

 

36. Alterarea TA este cauzată de: 

a) Bacillus coagulans 

b) Clostridium thermosaccharolythicum 



c) Bacillus sthearothermophillus 

 

37. Sunt în “pârgă”, tomatele care se află în faza de maturare: 

a) F1 

b) F2 

c) F3 

 

38. „Cuore cavo” se manifestată prin: 

a) pată negricioasă la interiorul tuberculului 

b) cavitate alungită în interiorul tuberculului 

c) inel brun, de celule necrozate, în dreptul vaselor conducătoare 

 

39. Bacteria Escherichia coli, determină gastroenterite la un număr de: 

a) 10 UFC 

b) 50 UFC 

c) 100 UFC 

 

40. Sunt „neclimacterice”, următoarele fructe și legume: 

a) cireşe, struguri 

b) nuci, căpşune 

c) castravete, vinete 

 

41. Diametrul minimum al merelor destinate consumului în stare proaspătă este de: 

a) 80 mm 

b) 50 mm 

c) 60 mm 

 

42. Bacteria Listeria monocitogenes, rezistă: 

a) 1 – 2 ani în sol 

b) 1 an în apă 

c) 3 ani în apă 

 

43. Principalul antiseptic folosit la industrializarea legumelor şi fructelor este: 

a) acidul benzoic 

b) dioxidul de sulf 

c) acidul sorbic 

 

44. Pe legume și fructe pot fi întâlnite: 

a) norovirusuri 

b) rotavirusuri 

c) virusul hepatitei A 

 

45. Doza letală (DL50) a pesticidelor “extrem de toxice" este de: 

a) 100 – 200 mg/kg corp 

b) 50 – 100 mg/kg corp 

c) < 50 mg/kg corp 

 

46. Sistemul de management a siguranţei alimentare a produselor horticole este: 

a) HACCP 

b) GLOBALGAP 

c) ISO22000 

 



47. Microorganismele psichrofile se dezvoltă la temperatura de: 

a) 10°C 

b) 20°C 

c) 50°C 

 

48. Pentru obținerea a 1 kg de gem sau jeleu Extra se folosește o cantitate de pulpă, materie primă, 

de minimum: 

a) 450 g 

b) 350 g 

c) 550 g 

 

49. Bulionul de tomate are un conținut de substanță uscată solubilă de: 

a) 18°Bx 

b) 24°Bx 

c) 32°Bx 

 

50. Este numită “veștejire”, deshidratarea fructelor sau legumelor în procent de: 

a) 3% 

b) 6% 

c) 10% 

 

51. Atmosfera modificată din ambalajele tip Tefen, în care se introduc legume și fructe, se poate 

realiza prin:  

a) introducerea în ambalaje a N 

b) injectarea în ambalaje a CO 

c) simpla respirație a produselor ambalate 

 

52. EURO-paletul tip 2 are dimensiuni de: 

a) 800 x 1200 mm 

b) 1200 x 1000 mm 

c) 800 x 1000 mm 

 

53. Din grupa legumelor solano-fructoase fac parte: 

a) tomatele 

b) ardeii 

c) vinetele 

 

54. Din grupa heteropoliglucidelor, fac parte: 

a) pectinele 

b) hemiceluloza 

c) gumele vegetale 

 

55. Protidele antinutritive se găsesc în: 

a) fasole 

b) lupin 

c) mazăre 

 

56. Dintre modalitățile de pre-răcire a legumelor și fructelor fac parte: 

a) răcirea în “coloană de răcire” 

b) răcirea în “tunel de răcire” 

c) răcirea la “zid de răcire” 

 



57. Cel mai puțin rezistent la oxidare dintre acizii organici din legume și fructe este: 

a) acidul citric 

b) acidul malic 

c) acidul oxalic 

 

58. Fructele uscate pot fi afectate în timpul depozitării de mucegaiurile: 

a) Saccharomyces rouxi 

b) Saccharomyces cerevisiae 

c) Saccharomyces mellis 

 

59. Diminuarea fermității fructelor pe parcursul maturării se datorează: 

a) combustiei acidului malic 

b) hidrolizei pectinelor 

c) hidrolizei amidonului 

 

60. Bacillus stearothermophillus determină: 

a) alterarea TA 

b) alterarea plat-acidă 

c) alterarea sulfuroasă 

 

61. Sunt considerate vulnerabile la alterare produsele derivate cu: 

a) pH = 5 

b) pH = 7 

c) pH = 3.5 

 

62. Atmosfera controlată din celulele de păstrare a legumelor și fructelor se realizează prin: 

a) cu convertizoare de O2 

b) prin resp. LF 

c) cu generatoare de AC 

 

63. Acidul sorbic nu distruge: 

a) levurile 

b) bacteriile 

c) mucegaiurile 

 

64. Dintre metodele de pre-răcire a legumelor și fructelor fac parte: 

a) răcirea în vacuum 

b) răcirea cu gheaţă carbonică 

c) răcirea cu gheaţă hidrică 

 

65. Conținutul de Cl al apei potabile trebuie să fie: 

a) > 0.5 mg/L 

b) < 0.5 mg/L 

c) < 1 mg/L 

 

66. În urma degradării proteinelor rezultă produsi chimici precum: 

a) indol 

b) scatol 

c) NH3 

 

67. Dintre legumele tuberculifere, fac parte: 

a) cartoful 



b) batatul 

c) topinamburul 

 

68. Atmosfera controlată pentru păstrarea legumelor și fructelor conține: 

a) 1-5% O2 

b) 3-10% CO2 

c) 2-3% N 

 

69. Erwinia carotovora aparține: 

a) microflorei patogene de câmp 

b) microflorei de depozit 

c) microflorei saprofite de câmp 

 

70. Conținutul de calciu este de: 

a) 75 mg / 100 g produs, în cazul spanacului 

b) 60 mg / 100 g produs, în cazul fasolei 

c) 45 mg / 100 g produs, în cazul verzei 


