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PROIECTAREA ÎNTREPRINDERILOR DE RAMURĂ: PRODUSE LACTATE 
 

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 licență, ciclul I 

Programul de studiu 541.2 Tehnologia Produselor Alimentare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

III (învățământ cu frecvență); 
IV (învățământ cu frecvență 

redusă) 

6; 
7 

E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs de creare 
a abilităților și 
competențelor 

generale 

5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

150 30 45 35 40 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Utilaj tehnologic, Tehnologia produselor din lapte, Bazele construcției 
industriale, Grafica inginerească. 

Conform competențelor Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria 
științelor exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru 
rezolvarea unor sarcini specifice proiectării, fabricării produselor 
alimentare. 

 
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 și convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Seminare În cadrul activităților de seminar studenții vor primi note care reflectă modul în care și-a 
îndeplinit sarcinile conform condițiilor impuse de indicațiile metodice. 

 
5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CP 2. Proiectarea, organizarea și gestionarea sistemelor de producție din industria 
alimentară. 
 Definirea și descrierea sistemelor de producție din industria alimentară. 
 Interpretarea metodelor de organizare și gestionare a sistemelor de producție din 

industria alimentară. 
 Aplicarea unor principii și metode de bază pentru planificarea, organizare și gestionare 

sistemelor de producție din industria alimentară. 
 Studierea comparativă și evaluarea critică a principalelor metode de organizare și 

gestionare a sistemelor de producție din industria alimentară. 
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 Elaborarea proiectelor sistemelor de producție din industria alimentară. 

Competențe 
profesionale 

CP 5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului industriei 
alimentare inclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale. 
 Descrierea conceptelor și metodelor de elaborare a proiectelor tehnice și tehnologice 

specifice domeniului. 
 Aplicarea metodologiilor avansate de elaborare a proiectelor tehnice și tehnologice 

specifice domeniului profesional. 
 Utilizarea adecvată a criteriilor și metodelor standard de elaborare a proiectelor tehnice 

și tehnologice specifice domeniului profesional. 
 Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu 

utilizarea tehnologiilor informaționale. 

Competențe 
transversale 

CT 1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul 
propriei strategii de muncă calificată și eficientă.  

CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup. Promovarea spiritului de inițiativă, 
dialogului, cooperării, respectului față de ceilalți. 

CT 3. Autoevaluarea 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 tehnologia 
informației și comunicării. 

 
6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Cunoașterea etapelor de elaborare a documentației și de realizare a unei proiect din 
domeniul industriei laptelui. 

Obiectivele 
specifice 

Cunoașterea și înțelegerea noțiunilor fundamentale care țin de proiectarea întreprinderilor 
de ramură. 
Elaborarea proiectului tehnic parcurgвnd 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 producție, concretizate prin: gama sortimentală de produse 
lactate și capacitatea de producere. 
Soluționarea problemelor legate de exploatarea întreprinderilor de procesare a laptelui. 

 
7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățămвnt 
cu 

frecvență 

învățămвnt 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Principalele tipuri de întreprinderi de industrializare a laptelui. 2 1 

T2. Etapele proiectării întreprinderilor de procesare a laptelui. 4 1 

T3. Proiectarea compartimentului tehnologic. 6 2 

T4. Dotarea unităților de producere a laptelui cu mașini și utilaje tehnologice. 4 1 

T5. Proiectarea blocului principal de producere. 4 2 

T6. Proiectarea planului general al întreprinderii. 4 1 

T7. Utilități tehnologice și servicii auxiliare. 4 1 

T8. Particularitățile proiectării de an și de licență. 2 1 

Total prelegeri: 30 10 

Tematica seminarelor 

S1. Analiza diferitor tipuri de  întreprinderi de industrializare a laptelui. 4 1 
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Stabilirea amplasamentului în localitate. Studierea proiectelor-tip a 
întreprinderilor de industrializare a laptelui. 

S2. Argumentarea tehnico-economică a construcției / reconstrucției 
întreprinderii. 

2 1 

S3. Alegerea și argumentarea gamei sortimentale de produse lactate. Schema 
direcțiilor de prelucrare a materiei prime. 

2 1 

S4. Bilanțul material în producerea laptelui și a produselor lactate. 4 1 

S5. Normalizarea laptelui în procesul de producere a produselor  lactate. 4 1 

S6. Calcule materiale la producerea laptelui și a produselor lactate. 4 2 

S7. Graficul organizării proceselor de producere. 2 1 

S8. Stabilirea numărului de utilaje: instalații de recepționare, separare, 
pasteurizare, evaporare, etc. 

4 1 

S9. Graficul de funcționare a utilajelor tehnologice 2 1 

S10. Amplasarea secțiilor în cadrul blocului principal de producere. Calculul 
suprafețelor secțiilor de producere, camerelor frigorifice, etc.; cerințe 
speciale de amplasare a încăperilor. 

4 1 

S11. Proiectarea planul blocului de producere cu amplasarea utilajelor 
tehnologice. 

4 2 

S12. Proiectarea planul general: reguli principale de amenajare a planului 
general. 

4 1 

S13. Elaborarea cromatogramelor de apă, abur și energie electrică și calculul 
consumului acestor utilități. 

4 1 

S14. Structura proiectelor de an și de licență. 1 1 

Total seminare: 45 16 
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9. Evaluare 

Curentă 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 40% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri și seminare; Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări și 
seminare; Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a condițiilor de realizare a unor sarcini legate de 
fabricarea produselor lactate și de proiectarea sistemelor de producție din industria laptelui. 

 


