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PROIECTAREA  ÎNTREPRINDERILOR   INDUSTRIEI ALIMENTARE 

1. Date despre unitatea de curs:  Proiectarea întreprinderilor industriei alimentare 
Facultatea TA 
Catedra/departamentul Oenologie 
Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 
Programul de studiu 521.8 Inginerie şi Management în Industria Alimentară  

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite ECTS 

IV (învăţământ cu 
frecvenţă); 
V (învăţământ cu 
frecvenţă redusă) 

 
7; 
9 

E; PA 
E, PA 

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 seminar Proiect de an 
Studiul 

materialului 
teoretic 

Pregătire aplicaţii 

180 (zi) 
180 (f/r) 

30 
16 

60 
14 

30 
50 

30 
50 

30 
50 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs 

Conform planului de 
învăţământ 

 ISP-I, iSP-II, iSP-III, Controlul calităţii produselor alimentare, Prelucrarea 
reziduurilor industriei alimentare. 

Conform competenţelor Cunoașterea materiilor prime destinate diferitor produse  alimentare  și 
cerințele de calitate pentru ele ; 
Studierea și însușirea practică a procedeelor tehnologice de fabricare a  
produselor alimentare ; 
Determinarea indicilor de bază  şi organoleptice ale produselor alimentare ; 
Efectuarea calculeleor tehnologice, ale utilajului și celor inginerești. 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 
Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 

calculator.  Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile 
telefonice în timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de susținere a proiectului de an la finisarea cursului. 

5. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe 
profesionale 

CP4. 
4.1.  Definirea  conceptelor,  teoriilor,  modelelor  și  metodelor  specifice  proiectării  

produselor vinicole și a proceselor tehnologice asociate ;  
4.2.  Utilizarea  cunoștințelor  de  bază  pentru  explicarea  și  interpretarea  
procedeelor, tehnicilor și metodelor principale de proiectare a produselor vinicole și a 
proceselor tehnologice asociate ;  
4.3 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru proiectarea produselor vinicole și a  

proceselor tehnologice asociate оn condiții de asistență calificată;  
4.4  Monitorizarea  rezultatelor  producției  pe  loturi  proiectate  оn  vederea  stabilirii  

http://www.utm.md/
http://utm.md/studii/planuri/zi/FTMIA/plan2011-imia-zi.pdf
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schemelor tehnologice, nivelele de indici tehnici de prelucrare, randamente, pierderi  
și deșeuri, оn conformitate cu normele tehnologice оn vigoare;  

 4.5  Elaborarea  de  proiecte  profesionale  pentru  proiectarea  de  produse  vinicole  și  
a proceselor  tehnologice  asociate,  utilizвnd  principii,  procedee,  tehnici  și  metode  
de bază consacrate оn domeniu  

Abilități 
profesionale 

CP6. Evaluarea și asigurarea calității produselor vinicole  în relație cu procesele 
tehnologice asociate. 

 Descrierea procedeelor,tehnicilor și metodelor de bază necesare pentru asigurarea 
calității produselor vinicole în relație cu procesele tehnologice asociate. 

 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea 
procedeelor,tehnicilor și metodelor de bază necesare în procesele de evaluare și 
asigurare a calității  produselor vinicole în relație cu procesele tehnologice asociate. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea valorilor și eticii profesiei de inginer și executarea responsabilă a 
sarcinilor profesionale în condițiile unei autonomii restrânse și asistență calificată. 
Promovarea raționamentului logic, convergent și divergent, a aplicativității practice, a 
evaluării și  autoevaluării în luarea deciziilor 
CT2.  Realizarea  activităților  și  exercitarea  rolurilor  specifice  muncii  în  echipă  pe  
diferite paliere  ierarhice.  Promovarea  spiritului  de  inițiativă,  a  dialogului,  a  
cooperării,  a  atitudinii pozitive și îmbunătățirea continuă a activității proprii.  
CT3.  Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul 
inserției pe  piața muncii și al adaptării  la dinamica cerințelor  acesteia  și pentru  
dezvoltarea personală  și  profesională  .  Utilizarea  eficientă  a  abilităților  lingvistice  și  
a cunoștințelor de tehnologie a informației și a comunicării 

6. Obiectivele unităţii de curs 

Obiectivul general Elaborarea  unui  proiect  al  întreprinderii   industriei alimentare  în  baza  
aplicării  cunoștințelor teoretice şi practice ale proceselor tehnologice  pentru 
diferite tipuri si categorii  a produselor alimenatre. 

Obiectivele specifice ♦  cunoașterea  compoziției  materiei  prime  destinate  fabricării  diferitor  tipuri  
de produse  alimentare  : pîine, lapte, carne, conserve,  vin  sec, vin licoros, divin;   
♦ cunoașterea  caracteristicilor organoleptice și a indicilor fizico-chimici ai 
materiilor prime și produselor finite;  
♦  cunoașterea tehnologiilor speciale de obținere a produselor  alimentare  prin 
procedee moderne și eficiente;     
♦ a aduce la cunoştinţa studenţilor influența parametrilor tehnologici asupra 
formării calității produselor  alimentare;  
♦  a  contribui  la  cultivarea  deprinderilor  profesionale  ale  studenţilor  prin 
însuşirea principiilor  de  bază  ale  schemelor  tehnologice  de  producere  a   
produselor alimentare    și  altor produse;  
♦  cunoașterea  tendințelor  de  perfecționare,  reutilare  a întreprinderilor  cu  
tehnică modernă  și  implementarea  tehnologiilor  performante  de  fabricare   a  
produselor alimentare.                                                                                                                
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7 .Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ cu 
frecvenţă 

învăţământ cu frecvenţă 
redusă 

 Tematica prelegerilor 
Tema 1. Noțiuni  despre  proiectarea  întreprinderilor  
alimentare.  Scopurile  şi sarcinile proiectării.  

2  
1 

 

Tema 2. Analiza diferitor tipuri de întreprinderi  ale industriei 
alimentare. Structura  proiectului de an şi de licenţă. 

2 

Tema 3. Argumentarea tehnico-economică a necesității 
proiectării și alegerea locului de amplasare a  întreprinderii  
sau ( secţiei) respective . 

2 

Tema 4. Caracteristica  materiei  prime,  a  materialelor  
auxiliare  ce  vor  fi  utilizate  la elaborarea  produsului. 
Caracteristica organoleptică şi indicii fizico-chimici a 
produsului finit. 

4 2 

 

2 

 

2 

Tema 5.  Elaborarea  schemelor  și  a  regimurilor  
tehnologice  de  fabricare  a  produselor   vitivinicole 

4 

Tema 6.    Elaborarea  schemelor  și  a  regimurilor  
tehnologice  de  fabricare  a   malţului şi  berii 

2 

Tema 7. Elaborarea  schemelor  și  a  regimurilor  tehnologice  
de  fabricare  a  produselor  de panificaţie. 

2 

Tema 8.  Elaborarea  schemelor  și  a  regimurilor  
tehnologice  de  fabricare  a  produselor  din carne 

2 2 

Tema 9.  Elaborarea  schemelor  și  a  regimurilor  
tehnologice  de  fabricare  a  produselor lactate 

2 2 

Tema 10.  Elaborarea  schemelor  și  a  regimurilor  
tehnologice  de  fabricare  a  produselor  din  legume şi fructe 

2 2 

Tema 11.  Managementul  calității. Metodele și mijloacele de 
control ale procesului tehnologic, materiei prime și produsului 
finit. 

2  

Tema 12. Bazele construcţiei industriale.  Elaborarea 
schemelor tehnologice de aparataj   

2 2 

Tema 13. Efectuarea compartimentului securitatea activității 
vitale. Explicarea compartimentului ,, Ameliorarea sistemelor 
de producţie în Industria Alimentară,, la efectuarea tezei de 
licenţă. 

2 

1 

   
Total 
 30 16 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 
învăţământ 

cu 
frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 
Tematica seminarelor 
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S.1. Efectuarea  calculelor produselor la obţinerea  diferitor tipuri de vinuri. 4 1 
S.2 Efectuarea  calculelor  utilajului  și  a  recipientelor  tehnologice  necesare  
pentru asigurarea producerii  vinurilor   de diferite tipuri  și categorii  

4 1 

S3. Efectuarea  calculelor produselor , a   utilajului  și  a  recipientelor  
tehnologice  necesare pentru asigurarea producerii  divinurilor și altor băuturi tari 

4 1 

S4 Efectuarea calculelor tehnologice la fabricarea malţului şi berii 4 1 
S.5. Alcătuirea  părții  grafice:  schemele  tehnologice. 4 1 
S.6. Calculul productivităţii unităţilor de panificaţie după diferite metodologii. 
Alegerea şi calculul productivităţii după tipuri de cuptoare. Orarul de lucru a 
cuptoarelor. 

2 0,5 

S.7. 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 

S.8. Calculul randamentului în pâine în funcţie de umiditatea făinii, pierderilor şi  
scăzămintelor, ce apar pe parcursului procesului tehnologic.  

2 0,5 

S.9. Calculul utilajului pentru prepararea aluatului prin metoda directă și indirectă. 
Calculul utilajului în secţia de prelucrarea aluatului. 

2 0,5 

S.10.Proiectarea brutăriei cu amplasarea utilajelor tehnologice. 2 0,5 
S.11. Calculul bilanţului de materiale în producerea salamurilor 2 0,5 
S.12. Calculul bilanţului de materiale în secția de semifabricate. 2 0,5 
S.13. Calculul bilanţului de materiale în producerea specialităților din carne. 2 0,5 
S.14. Calculul bilanţului de materiale în producerea conservelor din carne 2 0,5 
S.15. Calculul utilajelor și echipamentelor folosite la întreprinderile de procesare a  
cărnii. Calculul suprafețelor secţiilor de producere, camerelor frigorifice, etc. 

2 0,5 

S.16. Calculul bilanţului de materiale în procesarea laptelui. Calculul de materie 
primă și ingrediente în baza rețetei de producere. 

2 0,5 

S.17. Calculul bilanţului de materiale în normalizarea laptelui. 2 0,5 
S.18. Calculul material pe sortimente de produse lactate. 2 0,5 
S.19. Calculul utilajelor și echipamentelor folosite la întreprinderile de procesare a  
laptelui   

2 0,5 

S 20. Calculul suprafeţelor secţiilor de producer. Camerele  frigorifice, etc.  2 0,5 
S 21. Determinarea capacităţii de fabricare a produselor conservate a întreprindeii 
proiectate 

  

S.22. Randamentul produselor pe operații tehnologice la fabricarea conservelor. 2 0,5 
S.23. Calculul utilajelor și echipamentelor folosite la întreprinderile de 
conservare. 

2 0,5 

S.24. Calculul suprafețelor secţiilor de producere, depozitelor de păstrare a 
materiilor prime și produselor finite. 

2  

S.25. Perfectarea proiectelor  pentru prezentare 2  
   
Total 60 14  
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10.Evaluare 

Curentă Proiect de an Examen final Atestarea 1 Atestarea 2 
15 15 % 30% 40 % 

Standard minim de performanţă 
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare 
constructivă. 

 

 

 


