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PRACTICA TEHNOLOGICĂ 
 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie 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); 
V (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

7; 
9 E - - 5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar Laborator 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

150 - - - - - 150 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Biochimia laptelui, Tehnologia produselor din lapte I, Proiectarea 
întreprinderilor de ramură: produse lactate. 

Conform competenţelor Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria 
științelor exacte, tehnologice pentru rezolvarea unor sarcini specifice 
proiectării, fabricării produselor alimentare 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Pregătire aplicaţii În cadrul stagiului de practică, studentul este obligat să rezolve o sarcină individuală 
relevantă pentru una sau mai multe discipline prevăzute în planul de învăţământ al 
specialităţii, care se va axa pe tematicile cadru de la disciplinele prevăzute în planul de 
învăţământ. 
Evaluarea competenţelor dobândite de student pe parcursul stagiului de practică se face 
prin examen, de faţa comisie de evaluare a practicii, care se desemnează la nivel de 
catedră. Examenul se desfăşoară nu mai târziu de 3 zile după finalizarea practicii.  

Examen Pentru prezentarea raportului individual în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

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

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

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

 Elaborarea proiectelor sistemelor de producţie din industria alimentară. 

Competenţe 
profesionale 

CP 3. Aplicarea, îmbunătăţirea şi realizarea proceselor tehnologice de fabricare a produselor 
alimentare. 
 Definirea şi descrierea proceselor tehnologice de fabricare a produselor alimentare. 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea unor variante ale fluxurilor 

tehnologice de fabricare a produselor alimentare. 
 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru executarea proceselor tehnologice de 

fabricare a produselor alimentare. 
 Conducerea proceselor din industria alimentară în conformitate cu prevederile legale 

actuale. 
 Elaborarea şi/sau îmbunătăţirea proceselor tehnologice de fabricare a produselor 

alimentare. 

Competenţe 
transversale 

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

CT 2. 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 unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Dobândirea de către studenţi a abilităţilor practice printr-o implicare directă alături de 
specialiştii din domeniul specific profesiei. 

Obiectivele 
specifice 

Aprofundarea cunoştinţelor teoretice prin studiul şi cunoaşterea modalităţilor de aplicare 
ale acestora în activitatea de producţie/practică şi dezvoltarea abilităţilor practice şi se 
realizează, de regulă, în întreprinderi, organizaţii/firme avansate în domeniul procesării 
laptelui. 
Însuşirea şi analiza tehnologiilor aplicate la întreprinderea dată. 
Însuşirea şi analiza aspectelor legate de proiectarea unui obiect de investiţie din industria 
laptelui şi managementul de proiecte. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

1. Caracteristica întreprinderii: definirea, profilul şi capacitatea de producere a 
întreprinderii; amplasamentul întreprinderii; volumul şi gama sortimentală a 
produselor alimentare şi reţeaua de comercializare a acestora; accesul la 
utilităţi, căi de legătură. 

10 10 

2. Calculul tehnologic şi bilanţul de materiale (pentru 2 sortimente de produse): 
schema de procesare a materiei prime; calculul tehnologic a sortimentului de 
produse; structura de producţie care se realizează zilnic. 

20 20 

3. Descrierea schemei de fabricare a produsului în întreprinderea în care s-a 
efectuat practica (2 sortimente) 

20 20 

4. Dotarea cu utilaje tehnologice a întreprinderii 20 20 
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5. Calitatea şi controlul calităţii în cadrul întreprinderii: caracteristici de calitate 
a  materiilor prime; planul calităţii pentru două sortimente specifice unităţii; 
caracteristici de calitate a produselor finite. 

20 20 

6. Amplasarea şi dimensionarea secţiilor de producere; a depozitelor şi a 
spaţiilor tehnologice similare acestora şi a secţiilor auxiliare şi cu funcţii 
sociale. 

20 20 

7. Schema tehnologică pentru 2 produse specifice unităţii 20 20 

8. Planul clădirii de producere cu amplasarea utilajelor 20 20 

Total pregătire aplicaţii: 150 150 

 
8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Popescu, L., Reșitca, V., Deseatnicov, O. Proiectări tehnologice: lapte și produse lactate. / 
Suport metodic. Chișinău, UTM, 2012. - 46 p. 

2. Guzun, V., Musteaţă, Gr. ş. a. Industrializarea laptelui. Chişinău, TEHNICA-INFO, 2001. - 
488 p. 

3. Costin, G. Produse lactate fermentate. Galaţi, ACADEMICA, 2006 - 586 p. 
4. Costin, G. Știința și ingineria fabricării brînzeturilor, Galaţi, ACADEMICA, 2003. 
5. Guzun, V. Tehnologia laptelui și a produselor lactate. / Lucrări de laborator și practice. 

Chișinău CIVITAS, 1998. – 250 p. 
6. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры. Том 1. 

Цельномолочные продукты. СП, ГИОРД, 2000. 
7. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры. Том 3. 

Сыры. СП, ГИОРД, 2000. 
8. Оленев, Ю. Справочник по производству мороженого. СП, ДеЛи Принт, 2004. 
9. Тихомирова, Н. Технология и организация производства молока и молочных 

продуктов. Москва, ДеЛи Принт, 2007. 

Suplimentare 1. Дунченко ,Н., Храмцов ,А. и др. Экспертиза молока и молочных продуктов. Качество и 
безопасность. Новосебирск, СИБ. УНИВ. ИЗД-ВО, 2007. 

2. Меркулова, Н. и др. Производственный контроль в молочной промышленности, 
Практическое руководство. Санкт-Петербург, ПРОФЕССИЯ, 2009. 

 
9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

- - - 100% 

Standard minim de performanţă 

Obţinerea notei minime de „5” la raportul individual. 
Demonstrarea în raportul individual a realizării unor sarcini legate de fabricarea produselor lactate, a 
soluționării corecte a problemelor legate de proceselor tehnologice de fabricare a produselor lactate şi de 
proiectarea unui obiect de investiţie din industria laptelui şi managementul de proiecte. 

 


