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UTILAJ TEHNOLOGIC 
1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Mecanică Industrială și Transporturi 

Departamentul Procese Mașini și Aparate Industriale 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 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) 

5 
6 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 Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

150 48 12/12 30 30 15 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica superioară, Desen tehnic, Mecanica teoretică, Studiul şi 
tehnologia materialelor, Rezistenţa materialelor, teoria mecanismelor şi 
creativitatea tehnică, Bazele proiectării maşinilor, Mecanica fluidelor, 
acționări hidraulice şi pneumatice. 

Conform competenţelor Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria 
științelor exacte, tehnice şi tehnologice, pentru rezolvarea unor sarcini 
specifice proiectării, fabricării și exploatării utilajului tehnologic. 

 
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. Lipsele la curs for fi recuperate prin susţinerea publică a referatelor la 
tema dată. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
Seminarele se vor petrece în centrul de calcul folosind tehnologii moderne de predare . 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP2.Planificarea, organizarea și gestionarea exploatării tehnice a utilajului tehnologic 
industrial. 

 Definirea și descrierea proceselor de exploatare tehnică a utilajului tehnologic din 
ramură. 

 Aplicarea unor principii și metode de bază pentru planificarea, organizarea și gestionare 
exploatării tehnice a utilajului tehnologic din domeniu. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare a modelelor noi pentru adoptarea 
procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în proiectarea, exploatare. 

 Elaborarea proiectelor  de diversă complexitate, utilizând principii, procedee, tehnici şi 
metode de bază consacrate în domeniu. 
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Competenţe 
profesionale 

CP6. Evaluarea şi asigurarea calităţii utilajului  în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor, 

tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi asigurare a calităţii  
în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

 Descrierea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază necesare pentru asigurarea 
calităţii construcţiilor de model în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
construcţiilor  în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

 Elaborarea tiparelor de model, selectând şi utilizând principii, concepte şi metode 
specifice proceselor de evaluare şi asigurare a calităţii construcţiilor de model în relaţie 
cu procesele tehnologice asociate. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru adoptarea 
procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi 
asigurare a calităţii construcţiilor de model în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Realizarea proiectului de an 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. 

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 

Însuşirea construcției principiului de funcționare a utilajului. 

Obiectivele 
specifice 

Să selecteze şi să propună mijloace optime de utilaj în funcţie de specificul întreprinderii şi a 
încărcăturii. 
Să elaboreze instrucţiuni de montare, întreţinere şi exploatare a mijloacelor de transport de 
la întreprindere. 
Să realizeze calcule de proiectare a mijloacelor de transport. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu frecvenţă 

învăţământ cu 
frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T.1. Introducere. Clasificarea utilajelor tehnologice. Cerinţele impuse utilajelor 
din industria alimentară. 

2 1 

T.2. Procesul de panificaţie. Elemente generale. 2 1 

T.3. Pregătirea materiilor prime pentru panificaţie. 2 1 

T.4. Utilaje pentru dozarea făinii. 4 1 

T.5. Utilaje pentru dozarea lichidelor. 2 1 

T.6. Utilaje pentru frământarea aluatului. 4 1 

T.7. Fermentarea aluatului. 2 1 

T.8. Răsturnătoare. 2 - 

T.9. Maşini de divizat aluatul. 4 1 
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T.10. Analiza operaţiei de modelare. 2  

T.11. Maşini de modelat aluat în format lung. 2 1 

T.12. Elemente de calcul la modelarea cu benzi. 2  

T.13. Calculul puterii necesare la modelarea bucăţilor de aluat. 2  

T.14. Elemente de calcul la operaţia de laminare. 2  

T.15. Dospitoare cu funcţionare continuă. 4 1 

T.16. Coacerea pâinii. 4 1 

T.17. Regimuri de coacere. 4 1 

T.18. Cuptoare de pâine. 2  

Total prelegeri: 48 12 

   

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

S1, S.2. Calculul cinematic, tehnologic, constructiv şi energetic al maşinilor de 
frământat. 

1 0,5 

S.3.Calculul tehnologic constructiv şi la rezistenţă al melcurilor. 1 1 

S.4. Calculul puterii de acţionare la frământătoarele continui cu palate. 1 1 

S.5. Calculul puterii necesare la modelarea bucăţilor de aluat. 1 1 

S.6. Determinarea lungimii zonei de modelare. 1 1 

S.7. Elemente de calcul la dospitoare. 1 0,5 

S.8. Calculul consumului de energie la coacere. 1 1 

S.9. Calculul grosimii pereţilor la canalele de gaze. 1  

S.10. Calculul termic al cuptoarelor cu rezistenţe electrice. 0.5  

S.11. Calculul schimbului de căldură în camera de coacere. 1  

S.12. Bilanţul termic al camerei de coacere. 1  

S.13. Bilanţul de materiale al procesului de panificaţie. 1  

S.14. Bilanţul termic al agregatului cuptor. 0.5  

Total lucrări de laborator/seminare: 12 6 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

L.L.1.Studierea construcţiei, principiului de funcţionare a maşinii  de amestecat 
aluat. 

4 2 

L.L.2.Studierea construcţiei instalaţiei de distilare şi determinarea parametrilor 
mașinii de divizat aluat. 

4 2 

L.L.3.Studierea construcţiei principiului de lucru şi determinarea parametrilor 
maşinii de modelat aluat. 

4 2 

   

Total lucrări de laborator/seminare: 12 6 
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Suplimentare 13.  Trifan Stanca, ş.a. – Termotehnică, maşini şi instalaţii termice în agricultură, vol.1-2, 
Universitatea Politehnica Bucureşti, 1989. 
14.  Voicu Gh., ş.a. - Analiza procesului tehnologic şi determinarea parametrilor 
cinematici ai mecanismului frământător cu două braţe, Rev. Construcţia de maşini, 
nr.4-5/1998. 
15.  Voicu Gh., ş.a. - Consideraţii privind determinarea parametrilor cinematici ai 
malaxoarelor de aluat care imită frământarea manuală, Sesiunea de comunicări 
ştiinţifice “Altexim-I”, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, mai 1998. 
16.  Voicu Gh., ş.a. – Analiza procesului tehnologic şi determinarea principalilor 
parametri ai unor cuptoare de panificatie cu rezistenţe electrice, Sesiunea de 
comunicari ştiintifice “Altexim-I”, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, mai 1998. 

 
9. 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; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare 
constructivă. 

 
 


