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 Subiectul tezei de doctorat a tratat prevenirea polu!rii mediului ambiant prin minimizarea 
subproduselor poluante de la procesarea industrial! a c!rnii cu solu#ii de valorificare cunoscute calitativ 
"i cantitativ de piei crude de porcine "i oase, având în vedere: 

• Depoluarea mediului prin reducerea cantitativ! "i calitativ! a de"eurilor poluante prin solu#ii 
pentru modernizarea tehnologic! de abatorizare; 
• Contribu#ii originale de ob#inere a produselor de panifica#ie multimineralizate cu utilizarea 
oaselor transformate prin incinerare în cenu"!; 
• Determinarea calit!#ii subproduselor "i de"eurilor din procesul de industrializare a c!rnii de 
porcine  eviden#iind posibilit!#ile reale "i imediate de valorificare; 

 Teza de doctorat aduce contribu#ii originale la valorificarea subproduselor rezultate din 
abatorizarea porcinelor prin elucidarea "i stabilirea factorilor tehnologici necesari pentru randamente 
competitive prin solu#ia tehnologic! original! de „op!rire-jupuire”, cu cre"terea randamentului alimentar 
de la 82% la 91,35%. Cre"terea randamentului alimentar a fost posibil! prin valorificarea a 4,85% piei 
crude de porcine "i 4% gr!simi tehnice ce au fost recuperate ca "i gr!simi alimentare. Rezultatele 
experimentale sunt completate cu modelarea matematic! a procesului, identificarea parametrilor optimi 
ai procesului tehnologic de op!rire-jupuire "i cu analiza posibilit!#ilor de valorificare a "oricului în 
condi#ii igienico-sanitare corespunz!toare în conformitate cu normele HACCP "i legisla#ia sanitar-
veterinar! în vigoare. 
 Prin programul de cercetare realizat pentru valorificarea oaselor s-a ob#inut un sortiment de pâine 
multimineralizat! din gama de panifica#ie prin utilizarea a 3% cenu"! ob#inut! prin calcinarea la 800°C a 
oaselor de porcine. Compozi#ia mineral! s-a determinat prin incinerarea oaselor care în prealabil au fost 
tratate cu HCl  0,5%, m!run#ite, degresate "i uscate,  în urma analizelor chimice pentru determinarea 
compozi#iei minerale a cenu"ii de oase, s-a constatat c! elementele predominante sunt: Ca: 36,1÷37,2%, 
Mg: 1,05÷1,08%, P: 17,02÷17,08%, dar chiar dac! se reg!sesc în cantit!#i mici, nu sunt lipsite de 
importan#! din punct de vedere nutritiv nici microelementele care se reg!sesc în urm!toarele propor#ii: 
Zn: 346÷556 g/g, Cu: 9,5÷10,7 g/g, Fe: 61,2÷65,6 g/g, Mn: 3,2÷3,4 g/g. 
 În capitolul 8 al tezei de doctorat s-a cercetat valorificarea cenu"ii de oase în industria de 
panifica#ie cunoscut fiind c! un con#inut de macro- "i microelemente contribuie semnificativ la reglarea 
mecanismelor ionice "i la îmbun!t!#irea func#ion!rii metabolismului uman. Pentru ob#inerea produselor 
de panifica#ie cu calit!#i func#ionale nutri#ionale, se poate considera aplicabil! pentru formarea aluatului 
urm!toarea re#et! tehnologic! la 100 kg produs, respectiv: 97% f!in! de grâu tip 800, 3% cenu"! de oase 
"i 1,5% NaCl. 
 Determinarea impactului asupra mediului ambiant a eviden#iat c! pentru valorificarea 
subproduselor tehnologice poluante: piei crude porcine care reprezint! 4,85% din masa animalului viu "i 
oasele de porcine care reprezint! 11-12% din viu, s-a ob#inut un indice de poluare global! a tehnologiilor 
originale realizate de 1,48 pentru tehnologia îmbun!t!#it! de prelucrare prin op!rire-jupuire "i 1,58 pentru 
tehnologia de ob#inere a cenu"ii de oase, valori în urma c!rora se poate concluziona c! „mediul este 
supus efectului activit!#ii umane în limite admisibile”. 
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