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Utilaj Tehnologic în Industria Alimentară  

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi 

Departamentul Procese, Maşini şi Aparate Industriale 

Ciclul de studii Studii superioare de Licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 541.2 – Tehnologia Produselor Alimentare 
Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

5 
6 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O – unitate de 
curs 

obligatorie 

6 
6 

2. Timpul total estimat 

Total ore în planul 
de învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar Studiul materialului teoretic Pregătire aplicaţii 

180 zi 48 24/18 90 — 

180 fr 14 6/14 152 — 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica superioară, fizica, chimia, desen tehnic. 

Conform competenţelor pregătirea studenţilor pentru cunoaşterea proceselor și aparatelșor din 
industria alimentară ; formarea viitorilor specialişti în direcţia 
cunoaşterii şi utilizării proceselor tehnologice IA ; - fundamentarea 
teoretică a desfăşurării la parametri optimi a celor mai moderne aparate 
şi instalaţii pe operaţii specifice din industria alimentară. 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Expunere orală interactivă, folosind, videoproiectorul, prelegere, sinteze, dialog 
Lipsa la curs va fi recuperată prin susţinerea publică a referatelor la tema ratată. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor, impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
La lucrări practice studenţii vor fi capabili să cunoască modul de rezolva probleme din 
domeniu. 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP 1. Utilizarea noţiunilor specifice ştiinţelor fundamentale în activitatea de cercetare, 
proiectare, conducere a proceselor tehnologice din domeniul industriei alimentare. 

CP 1.1. Identificarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoremelor și metodelor de bază 
din matematică, fizică, chimie. 

CP 1.2. Utilizarea cunoştinţelor de bază din disciplinele/module fundamentale pentru 
explicarea și interpretarea rezultatelor teoretice, teoremelor, fenomenelor sau 
proceselor specifice ingineriei produselor alimentare. 

CP 1.3. Aplicarea de teoreme, principii şi metode de bază din disciplinele/modulele 
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fundamentale, pentru calcule inginereşti elementare în proiectarea şi exploatarea 
sistemelor tehnice, specifice ingineriei produselor alimentare, în condiţii de 
asistenţă calificată. 

CP 1.4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, din 
disciplinele/modulele fundamentale, pentru identificarea, modelarea, analiza și 
aprecierea calitativă și cantitativă a fenomenelor și parametrilor caracteristici, 
precum şi pentru prelucrarea și interpretarea rezultatelor, din procese specifice 
tehnologiei produselor alimentare. 

CP 1.5. Elaborarea de modele și proiecte profesionale specifice tehnologiei produselor 
alimentare, pe baza identificării, selectării şi utilizării principiilor, metodelor 
optime şi soluţiilor consacrate din disciplinele/modulele fundamentale. 

 

Competenţe 
transversale 

CT 1. Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer și executarea responsabilă a sarcinilor 
profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă și asistenţă calificată. Promovarea 
raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi 
autoevaluării în luarea deciziilor. 

CT 2. Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite 
paliere ierarhice. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii 
pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi multiculturalităţii şi 
îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi. 

CT 3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul 
inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia și pentru 
dezvoltarea personală și profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice și a 
cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi a comunicării. 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Finisarea pregătirii (instruirea) inginerească generală, formând baza de trecere la însuşirea 
disciplinelor tehnologice de specializarea respectivă şi este baza pe materialele 
disciplinelor fundamentale (matematica, fizica, chimia, mecanica teoretică). 

Obiectivele 
specifice 

Studierea legilor fizico-chimice de desfăşurare a operaţilor unitare, utilizate în tehnologiile 
alimentare. în aplicarea acestora în metodologie de modelarea, optimizare şi perfecţionare 
a operaţiilor unitare cu evidenţa problemelor ecologice şi de economie. 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

cu 
frecvenţă 

cu 
frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T.1. Mașini de spălat materii prime, recipiente. 4 1 

T.2. Mașini de zdrobit, de mărunțit produse agroalimentare. 4 2 

T.3. Mașini de separat produse agroalimentare 4 1 

T.4. Mașini de amestecare-malaxare a produselor. 4 1 

T.5. Mașini de dozat, de umplut a produselor agroalimentare 4 2 

T.6. Mașini de închis cutii de tablă, recipiente de sticlă și masă plastică prin diverse 
metode de închidere. 

4 1 

T.7. Mașinii de etichetat cutii de tablă, recipiente din sticlă și de masă plastică. 4 1 
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T.8 Schimbătoarele de căldură utilizate la întreprinderile alimentare. 4 1 

T.9. Instalații pentru sterilizarea, pasteurizarea produselor agroalimentare. 4 1 

T.10. Instalații de concentrare, uscare a produselor alimentare. 4 1 

T.11. Cuptoare de copt pâine, de prăjit. 4 1 

T.12. Instalații pentru fierberea, prelucrarea cu fum, abur al produselor 
alimentare. 

4 1 

Total 48 14 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

cu 
frecvenţă 

cu 
frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

LP1 Calculul mașinilor liniare și cu tambure rotative de spălat materii prime, 
recipiente. 

1 0,5 

LP2. Calculul tehnologic, energetic și cinematic al mașinilor de zdrobit . 2 0,5 

LP3. Calculul instalațiilor de separat, separatoarelor centrifugale.  1 0,5 

LP 4. Calculul mașinilor de amestecare-malaxare a produselor.  1 0,5 

LP5. Calculul mașinilor de dozat produse agroalimentare.  2 0,5 

LP6. Calculul tehnologic , cinematic de dimensionare a automatelor de 
închis recipiente. 

1 0,5 

LP7. Calculul tehnologic și cinematic al mașinilor de etichetat cutii de tablă, 
recipiente din sticlă și de masă plastică.  

1 0,5 

LP8. Calculul termic  și de dimensionare al schimbătoarelor de căldură.  2 0,5 

LP9. Calculul termic și de dimensionare al Instalațiilor pentru sterilizarea, 
pasteurizarea produselor. 

2 0,5 

LP10. Calculul termic și de dimensionare al Instalațiilor pentru concentrare, 
uscare a produselor alimentare.  

2 0,5 

LP11. Calculul termic  și de dimensionare al cuptoarelor de copt pâine, de 
prăjit. 

2 0,5 

LP12. Calculul termic  și de dimensionare al Instalațiilor pentru fierberea, 
prelucrarea cu fum, abur al produselor alimentare.  

1 0,5 

Total lucrări de laborator/seminare: 18 6 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

cu 
frecvenţă 

cu 
frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Studierea construcției și principiului de funcționare a mașinii de tăiat produse 
agroalimentare și optimizarea schemei cinematice a acesteia 

4 1 

LL2. Studierea construcției, principiului de funcționare, metodelor de reglare și de 
ajustare a mașinilor de dozat lichide alimentare plate 

4 2 

LL3. Studierea construcției și a funcționării mașinii de închis butelii cu dopuri de 
polietilenă și modernizarea metodei de orientare a acestor dopuri. 

4 1,5 

LL4. Studierea construcției și funcționării mașinii de tip ВЭМ de etichetat butelii și 
optimizarea schemei cinematice a acesteia. 

4 1,5 

LL5. Studierea construcției și funcționării mașinii de divizat aluat. 4 1 

LL6. Studierea construcției mașinii de rotunjit semifabricate de aluat. 4 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 24 8 
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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 

 


