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PROIECTAREA ÎNTREPRINDERILOR DE RAMURĂ: PRODUSE DE PANIFICAŢIE 
 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologia şi 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 

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

redusă) 

8; 
7 

E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs de creare 
a abilităţilor şi 
competenţilor 

generale 

5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

150 30 45 - 75 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Bazele proceselor tehnologice în panificaţie, Tehnologia panificaţiei, 
Amelioratori în panificaţie, Utilaj Tehnologic, Bazele construcţiei. 

Conform competenţelor Deprinderi practice de planificare a întreprinderilor de panificaţie cu 
diferită productivitate şi sortiment.  

 
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.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Definirea noţiunilor generale despre proiectarea întreprinderilor de panificaţie cu 
diferită productivitate şi sortimentul de producţie. 
 Utilizarea eficientă cunoştinţelor teoretice în proiectarea diferitor secţii a întreprinderii de 
panificaţie.  
 Cunoaşterea şi utilizarea diferitor procedee de fabricarea produselor de panificaţie de 
diferită destinaţie.  
 Cunoaşterea utilajului nou performant pentru fabricaţia produselor de panificaţie.  
 Cunoaşterea cerinţelor la elaborarea planului de situaţie şi la amplasarea utilajului în 
spaţiu.  

Competenţe 
profesionale 

CP6. Proiectarea întreprinderilor de panificaţie pentru fabricaţia produselor de panificaţie de 
calitate.  
 Proiectarea secţiilor de diferită destinaţie la întreprindere de panificaţie.  
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 Aplicarea metodelor moderne de fabricare a produselor de panificaţie de diferită destinaţie.  
 Utilizarea cunoştinţelor privind calculul şi alegerea utilajului modern în funcţie de procesul 
tehnologic de fabricaţie a produselor de panificaţie.  
 Elaborarea şi dirijarea procesul tehnologic de fabricare a produselor de panificaţie.  
 Utilizarea cunoştinţelor privind elaborarea planului de situaţie şi amplasarea obiectelor de 
construcţie şi completarea cu utilaj.   
 Utilizarea cunoştinţelor privind asigurarea întreprinderilor de panificaţie cu căldură, apă, 
aer, frig, aburi, energie electrică. 

Competenţe 
transversale 

CT3. 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 Să proiecteze întreprindere de panificaţie în dependenţa de productivitatea și 
sortimentului ales, conform cerinţelor de proiectare. 

Obiectivele specifice La proiectarea întreprinderilor de panificaţie să poată să calculeze și să aleagă un utilaj 
performant din domeniul, conform cerinţelor procesului tehnologic. Să poată să 
elaboreze linii tehnologice pentru depozitarea și pregătirea materiei prime de bază și 
auxiliare, și de fabricare produselor de panificaţie. Să poată să amplaseze în spaţiu 
utilajul ales după destinaţie.  

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Scopul și sarcina proiectării. Proiectarea unităţilor din industria 
de panificaţie. Clasificarea întreprinderilor de panificaţie. 

2 1 

T2. Proiectarea depozitului pentru depozitarea  făinii în vrac și în saci. Schema 
tehnologică de depozitare a făinii. 

4 1 

T3. Proiectarea depozitului pentru materia prime de bază și auxiliară. Păstrarea în 
vrac și în ambalaj. Schema tehnologică de depozitare și de pregătire materiei 
prime de bază și auxiliară 

4 2 

T4. Proiectarea secţiei de preparare a aluatului prin procedeul continuu și 
discontinuu. Proiectarea secţiei de prepararea drojdie lichide. Schema tehnologica 
de prepararea aluatului din făină de grâu și de secară. Schema tehnologică de 
prepararea drojdiei lichide. 

4 2 

T5 Proiectarea secţiei de prelucrare a aluatului: divizare, rotunjire, modelare și 
dospire. Schema tehnologică de prelucrare a aluatului. 

4 1 

T6. Proiectarea secţiei de coacere. Productivitatea cuptoarelor. Scheme 
tehnologică. Orarul de lucru a cuptoarelor. 

4 1 

T7. Proiectarea depozitului  de pâine şi a expediţiei. Proiectarea încăperilor 
auxiliare de producţie, sociale şi de birou. 

2 1 

T8. Planul de situaţie. Cerinţe de producţie. Amplasarea obiectelor de construcţie 
şi completarea cu utilaj. 

2  

T9. Asigurarea intreprinderii de panificaţie cu căldură, apă, aer, frig, aburi, energie 
electrică. 

4 1 
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Total prelegeri: 30 10 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Calculul productivităţii unităţilor de panificaţie. Alegerea şi calculul 
productivităţii după diferite tipuri de cuptoare. Orarul de lucru a cuptoarelor. 

6 1 

LP2. Calculul reţetelor pentru produse de panificaţie din făină de grâu preparate 
după diferite metode: directă și indirectă. 

6 1 

LP3. Calculul reţetelor pentru produse de panificaţie din făină de secară preparate 
după diferite scheme. 

6 1 

LP4. Calculul consumului de materie primă de bază și auxiliară. Calculul utilajului 
pentru depozitarea și pregătirea materiei către producere. 

6 1 

LP5. Calculul randamentului în pâine în funcţie de umiditatea făinii, pierderilor și 
scăzămintelor, ce apar pe parcursului procesului tehnologic. 

4 1 

LP6. Calculul utilajului pentru prepararea aluatului prin metoda directă. 4 1 

LP7. Calculul utilajului pentru prepararea maialei, prospăturii şi aluatului prin 
metoda indirectă 

4 10 

LP8. Calculul utilajului în secţia de prelucrarea aluatului: mașini de divizat aluatul, 
lungimea benzii transportorului, dulapuri de dospire.  

4  

LP9. Calculul suprafeţei depozitului şi a expediţiei. Calculul utilajului pentru 
depozitarea produsului finit. Amplasarea obiectelor de construcţie în secţii şi 
completarea cu utilajul necesar 

5  

Total lucrări de laborator/seminare: 45 16 

 
8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Ghendov-Moşanu A., Boeştean O. Problemar la disciplina Proiectarea întreprinderilor de 
ramură: Produse de panificaţie. Chişinău Editura „Tehnica, UTM”, 2016. Tirajul 50 ex.–105 p. 
coli de tipar 6,5  ISBN 978-9975-45-455-1 
2. Boeştean O., Ghendov-Moşanu A. Indicaţia metodică privind elaborarea proiectului de an. 
Tehnologia panificaţia. Chişinău Editura „Tehnica, UTM”, 2016. Tirajul 50 ex.–128 p. coli de 
tipar 8,0 ISBN 978-9975-45-454-4 
3. Lupu O., Moşanu A. Procesarea tehnologică în industria panificaţiei. Departamentul 
editorial-poligrafic. - Chişinău. – 2005. – p.50. 2.Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного 
производства. – М.: Пищ. пром-сть, 1984. - 416 с. 
4. Bordei D., Teodorescu F., Toma M. Ştiinţa şi tehnologia panificaţiei. Ed. „Agir”, Bucureşti, 
2000, 319 pag. 
5. Пучкова Н. Проектирование предприятий хлебопекарной промышленности с 
элементами САПР. М.: Агропромиздат, 1999. 
6. Гришин А., Покатило Б. Дипломное проектирование предприятий хлебопекарной 
промышленности. М.: Агропромиздат, 1992. 

Suplimentare 1. Boiştean, O. Metode moderne de preparare a pâinii. - Ch., 2009. - 61 p. 
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4. Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия. - Санкт-Петербург, 2004 .- 191 р.  
5. Сборник технологических инструкций для производства хлебобулочных изделий. - М., 
1989 .- 494 р. 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 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 procedeelor tehnologice ale cerealelor procesate 
privind alegerea regimurilor tehnologice raţionale la obţinerea produselor finale. 

 


