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PRACTICA INGINEREASCĂ 
1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie și Management în Industria Alimentară 

Catedra/departamentul Tehnologia Produselor Alimentare 

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); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

5; 
7 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore practice Lucrul individual 

Curs Lucrări practice Laborator  
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

150 - 75 - 30 45 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Bazele teoretice ale conservării, Procese și Aparate în industria 
Alimentară 

Conform competenţelor Cunoașterea bazelor teoretice ale chimiei organice și ale biochimiei, 
cunoașterea principalelor componente alimentate.  

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Practica Pentru însușirea materialului practic va fi nevoie de selectat baze de practică, 
întreprinderi din industria cărnii, secții de carne ale rețelelor de comerț, secții de carne 
ale întreprinderilor alimentației publice. 

Darea de seamă Studenţii vor perfecta rapoarte pe practică conform condiţiilor impuse de indicaţiile 
metodice. Termenul de predare a dărilor de seamă – două săptămâni după finalizarea 
acesteia. Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 
1pct./săptămână de întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

Studierea aprofundată a proceselor tehnologice de fabricare a produselor şi 
semifabricatelor alimentare, liniilor complexe de aparate şi utilaje, staţiilor specializate, 
utilajelor performante, metodelor de organizare şi dirijare al întreprinderii cu procese 
tehnologice. 

Cunoașterea procesului de organizare şi dirijare a proceselor tehnologice de producţie, 
aprovizionarea întreprinderii cu surse energetice, materie primă, materiale auxiliare, forţă 
de muncă etc. 

Selectarea şi acumulează de la întreprindere următoarele informaţii: tehnologii de 
fabricare, scheme tehnologice, reţete de fabricaţie, descrieri ale proceselor tehnologice, 
utilajelor performante, parametrilor tehnologici, desene ale utilajelor, scheme de control al 
ciclului tehnologic şi a calităţii produsului finit. 

Analiza surselor bibliografice şi documentaţiei normativ-tehnice în vigoare, selectează 

http://www.utm.md/


                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

din reviste de ramură, brevete de invenţie, inovaţii în tehnologia fabricării sortimentelor 
noi de produse din carne 

Competenţe 
transversale 

 Aplicarea cunoștințelor acumulate la elaborarea proiectului de an și a tezei de licență 
la specialitate, cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi metodelor specifice, în 
condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată, precum şi susţinerea acestora cu 
demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi cantitativă a unor soluţii tehnice din 
domeniu. 

Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de 
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de 
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line etc.), 
inclusiv folosind limbi străine. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Acumularea cunoştinţelor despre procesele tehnologice de fabricare a produselor din carne.  

Obiectivele 
specifice 

Caracteristica secţiilor principale şi auxiliare existente la întreprindere. Eenumerarea liniilor 
tehnologice, capacitatea lor de fabricarea, scheme tehnologice, parametrii de exploatare a 
utilajului, regimele de tratare a materiei prime şi a semifabricatelor, randamentul, pierderile 
şi deşeurile. 
Controlul sanitar-veterinat, tehno-chimic şi microbiologic. Indicii de control, metodele de 
control. Tratarea sanitară a liniilor tehnologice. Activitatea laboratorului. Controlul calităţii 
produselor finite.  

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor practice 

Întocmirea planului individual al practicii 2 2 

Studierea caracteristicii generale a întreprinderii 6 6 

Caracteristica generală a secţiilor de producţie şi serviciilor tehnice, tehnologice 5 5 

Carcateristica abatorului 10 10 

Caracteristica frigiderului. Depozitarea carcaselor, semicarcaselor la 
întreprindere 

10 10 

Tehnologii şi utilaje pentru fabricarea preparatelor din carne 10 10 

Tehnologii şi utilaje de prelucrare a materiei prime grase şi subproduse 4 4 

Controlul fluxului tehnologic în secţii de depozitare şi de producţie. Documente 
normative-tehnice 

10 10 

Consumurile şi costurile energetice 2 2 

Regimul sanitar la întreprindere 6 6 

Regimul ecologic la întreprindere 4 4 

Ambalaje utilizate la întreprindere 6 6 

          T o t a l 75 75 

 
8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Banu C., Alexe P. Structura şi compoziţia chimică a cărnii. Transformările post-sacrificare din 
carne. – Galaţi, 1997. 
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2. Banu C., Alexe P., Vizireanu Camelia, - Procesarea industrială a cărnii. Ed. Tehnică, Bucureşti, 
2003. 
3. Banu C. , Motoc D.– „Biochimia cărnii și subprodusele ei”, Editura Tehnica, București 1966. 
4. Rogojin V.V., Biohimia mîșț i miasa. – GIORD, 2006. 
5. E. Şindilar, N. Stratan. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală, 
Chişinău, F.E.C. Tipografia Centrală, 1996, vol. I, 325 p., vol. II 340 p. 

Suplimentare 6. Banu, C., Tehnologia produselor din carne. București 1964, vol. I și II. 
7. Oțel, C.,  Tehnologia cărnii și a subproduselor. București 1979, vol. I și II. 
8. Забашта А., Подвойская И., Молочников В. „Справочник по производству 
фаршированных, вареных колбас, сосисок и сарделек, мясных хлебов”  Москва „КОЛОС” 
2001., 1235c. 
9. Рогачев В. И. Справочник по производству консервов. - М.: Пищевая пром-сть. Том 3., 
1985. 

 
9. Evaluare 

Curentă 
Lucrări de laborator Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

- - - 100% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la practică; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare 
constructivă. 

 


