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PROIECTĂRI TEHNOLOGICE: PRODUSE DIN CARNE 
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); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

6; 
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 auditoriale Lucrul individual 

Curs 
Lucrări 

practice/seminare  
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

150 45 30 30 45 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

 

Conform planului 
de învăţământ 

„Tehnologia cărnii şi produselor din carne”, „Sanitaria şi igiena producerii” „Bazele 
construcţiei întreprinderilor industriale”, „Utilaj tehnologic industrial”. 

Conform 
competenţelor 

Cunoașterea bazelor teoretice și aplicării practice ale tehnologiei cărnii și ale utilajului 
tehnologic, cunoașterea principalelor componente ale secțiilor de producere.  

 
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 predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

  Să fie  capabil:  de aplicat cunoştinţele obţinute in rezolvarea problemelor de proiectare și 
tehnologice, de aplicat cunoştinţele obţinute in efectuarea calculelor tehnologice, de aplicat 
cunoştinţele obţinute in proiectarea abatorului, de aplicat cunoştinţele obţinute in 
proiectarea întreprinderilor preparatelor din carne calitative, de amplasat încăperile şi 
utilajul in secţia de conserve din carne, de efectuat calculul material  şi calculul utilajului 
tehnologic. 
Să cunoască:  metodologia proiectării tehnologice a abatorului, metodologia proiectării 
secţiei de mezeluri, metodologia proiectării tehnologice a conservelor, metodologia 
proiectării tehnologice a prelucrării primare a păsărilor. 
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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 metodele proiectării întreprinderilor industriale a 
industriei  cărnii. 

Obiectivele specifice Utilizarea cunoştinţelor „proiectării” în însuşirea metodelor şi tehnologiilor de 
proiectare a întreprinderilor de prelucrare a cărnii; cunoaşterea modificărilor chimice 
a compuşilor cărnii şi influenţa lor asupra calităţii preparatelor din carne. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

Componenţa şi organizarea proiectului 6 - 

Planul general a întreprinderilor ramurii. Cerinţele la elaborare. Utilajul de 
transport. Zonele sanitare de protecţie. Comunicaţiile inginereşti. Clădirile şi 
construcţiile de bază.  

6 6 

Metodologia proiectării tehnologice. Cerinţele de bază la proiectare. Schemele 
tehnologice. Calculul material. Calculul utilajului tehnologic. Calculul şi 
amplasarea forţei de muncă. Calculul suprafeţelor de producere. 

 
9 

 
6 

Proiectarea  secţiei de prelucrare primară. Metodologia proiectării tehnologice a 
abatorului. Principiile combinării şi amplasării încăperilor.  

 
6 

 
- 

Frigiderul. Metodologia proiectării tehnologice a frigiderului. Principiile 
combinării şi amplasării încăperilor. 

 
6 

 
- 

Proiectarea fabricii preparatelor din carne. Metodologia proiectării secţiei de 
mezeluri. Metodologia proiectării  producerii de  semifabricate. 
Principiile  combinării  şi amplasării  utilajului  şi încăperilor  secţiilor  de 
mezeluri. 

6 6 

Proiectarea secţiei de conserve din carne. Metodologia proiectării tehnologice a 
conservelor. Principiile combinării şi amplasării încăperilor. 

3 - 

Proiectarea abatorului de păsări. Metodologia proiectării tehnologice a 
prelucrării primare a păsărilor. Principiile combinării şi amplasării încăperilor 
abatorului. 

 
3 

 
- 

          T o t a l 45 18 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor practice/seminarelor 

Componenţa şi organizarea proiectului. 4 - 
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Planul general a întreprinderilor ramurii. Cerinţele la elaborare a planului 
general. Utilajul de transport. Zonele sanitare de protecţie. Comunicaţiile 
inginereşti. Clădirile şi construcţiile de bază.  

4 - 

Schemele tehnologice. Calculul material. Calculul utilajului tehnologic. Calculul şi 
amplasarea forţei de muncă. Calculul suprafeţelor de producere. 

6 - 

Proiectarea  secţiei de prelucrare primară. Calculul material, a utilajului  şi 
calculul suprafeţelor de producere. Principiile combinării şi amplasării 
încăperilor. 

4 2 

Frigiderul. Calculul material, a utilajului  şi calculul suprafeţelor de producere  
Principiile combinării şi amplasării încăperilor. 

4 - 

Proiectarea   fabricii preparatelor din carne . Calculul material la fabricarea 
salamului, calculul utilajului  şi calculul suprafeţelor de producere. Principiile 
combinării şi amplasării încăperilor. 

4 2 

Proiectarea secţiei de conserve din carne. Calculul material  şi calculul utilajului 
tehnologic. Principiile combinării şi amplasării încăperilor. 

2 - 

Proiectarea abatorului de păsări.  Calculul material  şi calculul utilajului 
tehnologic. Principiile combinării şi amplasării încăperilor abatorului. 

 
2 

 
- 

          T o t a l 30 4 
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9. Evaluare 

Curentă 
Lucrări de laborator Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% - 70% 

Standard minim de performanţă 

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

 


