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Proiectarea întreprinderilor de ramură 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

 

Facultatea Tehnologia Alimentelor 

Catedra/departamentul Tehnologia produselor alimentare 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 0721.2 Tehnologia produselor alimentare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 

Categoria 

formativă 

Categoria de 

opționalitate 

Credite 

ECTS 

IV (învățământ cu frecvență); 

V (învățământ cu frecvență 

redusă) 

7 

9 PA, E 

S – unitate de 

curs de 

specialitate 

O - unitate de 

curs la liberă 

alegere 

7 

 

2. Timpul total estimat 

 

Total ore în 

planul de 
învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs 
Seminar / Lucrări 

de laborator 

Proiect de 

an 

Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

210 
IV (învățământ 

cu frecvență) 

45 60/0 45 60 - 

210 
V (învățământ cu 

frecvență redusă) 

10 20/0 45 135 - 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

 

Conform planului de 

învățământ 

Tehnologia produselor alimentare I, Tehnologia produselor alimentare II, 

Tehnologia produselor alimentare III, Tehnologia produselor alimentare IV, 

Tehnologia produselor alimentare V, Procese și aparate în industria alimentară, 
Utilaj tehnologic, Managementul întreprinderii 

Conform competențelor Cunoașterea bazelor teoretice și practice de fabricare a produselor alimentare, 

proceselor ce au loc la fabricarea alimentelor, calculul și alegerea utilajului, bazele 

teoretice și practice privind managementul întreprinderilor din industria alimentară  

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector și 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenților, precum si convorbirile 

telefonice în timpul cursului 

Lucrări practice Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
La lucrări practice studenţii trebuie să răspundă materialul predat la curs și să fie 

capabili să cunoască modul de rezolvare problemelor din domeniu. 
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5. Competențe specifice acumulate 

 

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

alimentară. 

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

CPL 5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului 

industriei alimentare inclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale. 
CPL 6. Organizarea activității economice profitabile a întreprinderii. 

Competențe transversale  

 
6. Obiectivele unității de curs/modulului 

 

Obiectivul general Cunoaşterea etapelor de elaborare a documentaţiei şi de realizare a unui proiect din 
domeniul industriei alimentare. 

Obiectivele specifice Cunoașterea și înțelegerea noțiunilor fundamentale care țin de proiectarea 

întreprinderilor de ramură. 

Elaborarea proiectului tehnic parcurgând etapele de realizare a unui proiect. 
Elaborarea studiilor preliminare care se utilizează în etapa de proiectare tehnico - 

economică a întreprinderilor de ramură. 

Soluționarea problemelor de producţie, concretizate prin: gama sortimentală de 
produse și capacitatea de producere. 

Soluționarea problemelor legate de exploatarea întreprinderilor de ramură.  
 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

8.  

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 

cu 

frecvență 

învățământ 

cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Scopul şi sarcina proiectării. Proiectarea unităţilor din industria 

alimentară. Concepte de bază, principii și metodologie de proiectare.   
4 0,5 

T2. Argumentarea proiectării întreprinderilor de ramură. Sarcina pentru proiectare 
și surse materiale. 

6 1 

T3 Elaborarea schemelor tehnologice de fabricație produselor alimentare. 

Calculul bilanțelor de materie și de căldură pe etape de producție. 
6 1 

T4. Elaborarea documentației pentru proiectare întreprinderilor de ramură. 6 1 

T5. Bazele construcției industriale. 6 1 

T6. Concepţiile constructive ale clădirilor industriale. 4 1 

T7. Construcțiile clădirilor industriale de ramură. Proiectarea secțiilor cu diferite 

destinații a întreprinderilor de ramură. 
9 4 

T8. Partea sanitaro-tehnică a proiectării întreprinderilor de ramură: aprovizionare 
cu apă, căldură, frig, energia termică, energia electrică, condiționare, 

canalizare. 
4 0,5 

Total prelegeri: 45 10 
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Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 

cu 

frecvență 

învățăm
ânt cu 

frecvenț

ă redusă 

Tematica seminarelor 

LP1. Calculul productivităţii unităţilor de panificaţie după diferite metodologii. Alegerea 

şi calculul productivităţii după tipuri de cuptoare. Orarul de lucru a cuptoarelor. 
4 1 

LP2. Calculul consumului de materie primă de bază şi auxiliară, păstrate în vrac și 

ambalaj. Proiectarea secției de păstrare și pregătire a materiei, păstrate în vrac și în 
ambalaj 

2 0,5 

LP3. Calculul randamentului în pâine în funcţie de umiditatea făinii, pierderilor şi 

scăzămintelor, ce apar pe parcursului procesului tehnologic. Elaborarea schemelor 

tehnologice de fabricare produselor de panificație, obținute prin diferite procedee. 

2 0,5 

LP4. Calculul utilajului pentru prepararea aluatului prin metoda directă și indirectă. 

Proiectarea secției de preparare a semifabricatelor și aluatului. 
2 1 

LP5. Calculul utilajului în secţia de prelucrarea aluatului. Proiectarea secției de 

prelucrarea aluatului, secției de coacere, de răcire și expediția. 
2 0,5 

LP6. Proiectarea brutăriei cu amplasarea utilajelor tehnologice. 4 1,5 

LP7. Calculul bilanţului de materiale în procesarea laptelui. Calculul de materie primă și 

ingrediente în baza rețetei de producere. 
2 0,5 

LP8. Calculul bilanţului de materiale în normalizarea laptelui.  2 0,5 

LP9. Calculul material pe sortimente de produse lactate. Elaborarea schemelor 

tehnologice de fabricare produselor din lapte.  
2 1 

LP10. Calculul utilajelor și echipamentelor folosite la întreprinderile de procesare a 

laptelui  
2 1 

LP11. Calculul suprafețelor secţiilor de producere, camerelor frigorifice, etc. 

Amplasarea secțiilor în cadrul blocului principal de producere.  
2 0,5 

LP12. Proiectarea planul clădirii de procesare a laptelui cu amplasarea utilajelor 

tehnologice. 
4 1,5 

LP13. Calculul bilanţului de materiale în producerea salamurilor.  2 0,5 

LP14. Calculul bilanţului de materiale în secția de semifabricate. 2 0,5 

LP15. Calculul bilanţului de materiale în producerea specialităților din carne. 2 0,5 

LP16. Calculul bilanţului de materiale în producerea conservelor din carne. Elaborarea 
schemelor tehnologice de fabricare produselor din carne.  

2 0,5 

LP17. Calculul utilajelor și echipamentelor folosite la întreprinderile de procesare a 

cărnii.  
2 1 

LP18. Calculul suprafețelor secţiilor de producere, camerelor frigorifice, etc. 
Amplasarea secțiilor în cadrul blocului principal de producere. 

2 0,5 

LP19. Proiectarea planul clădirii de procesare a cărnii cu amplasarea utilajelor 

tehnologice. 
4 1,5 

LP20. Determinarea capacității de fabricare a produselor conservate a întreprinderii 
proiectate.  

2 0,5 

LP21. Elaborarea schemelor tehnologice de fabricare produselor conservate.  2 1 

LP22. Randamentul produselor pe operații tehnologice la fabricarea conservelor. 2 0,5 

LP23. Calculul utilajelor și echipamentelor folosite la întreprinderile de conservare. 2 1 

LP24. Calculul suprafețelor secţiilor de producere, depozitelor de păstrare a materiilor 
prime și produselor finite. 

2 0,5 

LP25. Amplasarea secțiilor în cadrul blocului principal de producere. 2 0,5 

LP26. Proiectarea planul clădirii de procesare a fructelor și legumelor cu amplasarea 

utilajelor tehnologice. 
2 1 

Total seminare: 60 20 
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9.Evaluare 

Forma de 

învățământ 

Periodică  

Curentă  Proiect / Teza de an  Examen final Atestarea 

1   
Atestarea 

2   

Cu frecvență 10%  10%  10%  30%   40%   

Cu frecvență 

redusă 
20% 30%  50%  

Standard minim de performanţă 

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

 

 

 
 


