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UTILAJ   TEHNOLOGIC  

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Imginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi 

Departamentul Procese, Maşini şi Instalaţii Industriale 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0715.3Inginerie Mecanică 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

redusă) 

5 
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 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 şi infografica, Mecanca teoretică, 
Studiul şi tehnologia materialelor.Procese unitare. 

Conform competenţelor Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria 
știinților 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 sussţinerea publică a regeratelor 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 tiparelor de model. 

 Elaborarea tiparelor de model de diversă complexitate, utilizând principii, procedee, 
tehnici şi metode de bază consacrate în domeniu. 

 
 

Competenţe CP6. Evaluarea şi asigurarea calităţii utilajului în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 
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profesionale  Descrierea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază necesare pentru asigurarea 
calităţii construcţiilor de model 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 
construcţiilor de model în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru evaluarea şi asigurarea 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. 

 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. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Realizarea proiectelor de curs 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  tehnologiilor și utilajelor moderne . 

Obiectivele 
specifice 

Să selecteze şi să propună tehnologii și utilaje moderne  optime  în funcţie de specificul 
întreprinderii . 
Să elaboreze instrucţiuni de selectare , montare, întreţinere şi exploatare a mijloacelor  de la 
întreprindere. 
Să realizeze calcule de proiectare a tehnologiilor și utilajelor moderne. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu frecvenţă 

învăţământ cu 
frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 
T.1. Clasificarea utilajului tehnologic din industria alimentară. Noţiuni generale. Structura 
maşinii tehnologice şi destinaţia elementelor ei. Ciclurile şi productivitatea maşinii 
tehnologice. 

2 1 

T.2. Utilaje pentru transportarea materiei prime, ambalajelor şi produselor finite. 
Clasificarea, construcţia, principiul de funcţionare şi bazele de calcul. 

2 
 

1 

T.3. Maşini de spălat materii prime vegetale, ambalaje. Clasificarea, construcţia şi 
principiul de funcţionare. Calculul tehnologic şi energetic. 

4 1 

T.4. Maşini de inspectare, calibrare şi sortare. Clasificarea, construcţia şi principiul de 
funcţionare. Calculul tehnologic şi energetic. 

2 1 

T.5. Maşini pentru curăţirea materiei prime de peliţă. Îndepărtarea sâmburilor şi 
seminţelor. Clasificarea, construcţia şi principiul de funcţionare. Calculul tehnologic şi 
energetic. 

2 0.5 

T.6. Utilaje pentru zdrobire-desciorchinare a materiei prime. Clasificarea, construcţia şi 
principiul de funcţionare. Calculul tehnologic şi energetic al zdrobitoarelor. 

4 1 
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T.7. Utilaje pentru separarea fazei lichide din materia primă. Scurgătoarele şi presele. 
Clasificarea, construcţia şi principiul de funcţionare. Calculul tehnologic şi energetic al 
utilajelor. 

4 1 

T.8. Utilaje pentru limpezirea produselor şi deararea sucurilor. Centrifuge, 
separatoare.Clasificarea. Elemente constructive şi principiul de funcţionare.  

4 0.5 

T.9. Maşini de spălat ambalaje, recipiente. Clasificarea, construcţia şi principiul de 
funcţionare. Calculul tehnologic, energetic şi termic al maşinilor de spălat recipiente. 

2 0.5 

T.10. Maşini de dozat produse alimentare lichide. Clasificarea, construcţia şi principiul de 
funcţionare. Calculul tehnologic şi energetic al maşinilor de dozat. Maşini de închis 
recipiente şi de încleiat etichete. Clasificarea, construcţia şi principiul de funcţionare. 
Calculul tehnologic şi energetic. 

4 1 

T.11. Utilaje tehnologice pentru oformarea produsului finit. Componenţa şi amplasarea 
maşinilor în liniile de îmbuteliere. Parametrii funcţionali ai liniilor de îmbuteliere. 

2 1 

T.12. Utilaje şi instalaţii pentru tratarea termică a produselor instalaţii de blanşare, 
opărire şi fierbere. Scopul şi metodele de tratare termică a produselor alimentare. 
Clasificarea utilajelor pentru tratarea termică. Tipuri constructive şi modul de 
funcţionare. Calculul termic. 

2 0.5 

T.13. Utilaje şi echipamente pentru prăjirea produselor. Clasificarea şi principiul de 
funcţionare. Elemente de calcul. 

2 0.5 

T.14. Utilaje pentruevaporare. Clasificarea instalaţiilor de evaporare.Tipuri constructive şi 
elemente de calcul. Tehnica securităţii şi norme de protecţie a muncii la exploatarea 
instalaţiilor de evaporare. 

2 0.5 

T.15.Instalaţii de pasteurizare şi sterilizare. Construcţia şi principiul de funcţionare. 
Elemente de calcul. 

2 1 

T.16. Instalaţii de uscare. Construcţia, principiul de funcţionare. Elemente de calcul. 4 1 
T.17. Utilaje pentru prelucrarea produselor secundare. Clasificarea utilajelor şi a 
produselor obţinute. Tehnica securităţii măsurile antiincendiare. 

2 1 

T.18.Scheme de linii tehnologice. Linii tehnologice de prelucrare a produselor. 
Clasificarea. Componenţa liniilor. Tehnica securităţii muncii în secţiile de prelucrare. 

 
2 

 
 

Total 48 12 
 

T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 
S.1.Studierea construcţiei şi metodicii de calcul a transportoarelor cu element de 
tracţiune (bandă, lanţ, cablu). 

0.5 0.5 

S.2. Studierea construcţiei, principiului de funcţionare şi metodicii de calcul a 
transpotoarelor fără element de tracţiune (elicoidale, gravitaţionale, cu inerţie). 

0.5 0.5 

S.3. Studierea construcţiei şi metodicii de calcul a transportoarelor hidraulice. 0.5 1 
S.4. Studierea construcţiei şi metodicii de calcul a maşinilor liniare de spălat materie 
primă. 

1 1 

S.5.  Studierea construcţiei şi metodicii de calcul a maşinilor cu tambur de spălat materie 
primă. 

1 1 
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S.6. Studierea construcţiei şi însuşirea metodicii de calcul a zdrobitoarelor cu valţuri. 1 1 
S.7.Studierea construcţiei şi însuşirea metodicii de calcul a zdrobitoarelor cu cuţite 
(fructe). 

1 1 

S.8. Studierea construcţiei şi însuşirea metodicii de calcul a preselor cu acţionare 
periodică. 

1 1 

S.9. Studierea construcţiei şi însuşirea metodicii de calcul a preselor cu funcţionare 
continuă. 

1 1 

S.10. Studierea construcţiei şi însuşirea metodicii de calcul a maşinilor din linia de 
îmbuteliere a produselor  lichide (maşini de spălat recipiente, maşini de dozat şi maşini 
de condiţionat recipiente pline). 

1 1 

S.11. Studierea problemei perfecţionării maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor existente în 
scopul sporirei productivităţii linilor tehnologice. 

0.5  

S.12. Studierea construcţiei instalaţiilor de evaporare şi determinarea parametrilor de 
bază ai procesului de evaporare. 

1 1 

S.13. Calculul instalaţiilor de blanşare. 1 1 
S.14. Calculul instalaţiilor pentru prăjirea produselor. 0.5 1 
S.15.Calculul instalaţiilor de pasteurizare şi sterilizare. 1 1 
S.16. Calculul instalaţiilor de uscare. 1  
S.17. Calculul centrifugilor, separatoarelor. 1 1 
Total 12 12 

 
 
 
 

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 dozat 
lichide. 

4 2 

L.L.2.Studierea construcţiei instalaţiei de distilare şi determinarea parametrilor 
maşinii de încleiat etichete. 

4 2 

L.L.3.Studierea construcţiei principiului de lucru şi determinarea parametrilor 
maşinii de închis recipiente. 

4 2 

   

Total lucrări de laborator/seminare: 12 6 
 
 

8. Referinţe bibliografice 
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4. Neagu  C. Utilaje pentru prelucrarea  primară  şi păstrarea produselor  agricole. Iaşi, 1987. – 

369p. 
5. Ganea G., Gorea G., Cojoc D., Bernic M. Utilaj tehnologic în industria alimentară. Vol.I. 
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7. Tehnologhiceskoe oborudovanie konservnâh  zavodov/ M.S.Aminov,M.Ia. Dikis, A.N.Malski. 
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Suplimentare 10. Sahov.S.V. Antipov S.T. Cretov T.Iu. Injinernie rasceti tehnologicesogo oborudovanie 
predpriatii brodilinoi promislinosti  2006   391s 

11. Cretov N.T. Ostricov A.N. Antipov S.T. Panfilov V.A.  Masini i aparati psevih proizvostv   
2009  3volume 

12. Tambovtev N.M. Iliuhin V.V.   Montaj naladca diagnostica i remont oborudovanie 
predpriatii measnoi promislenosti   2005    454str. 
 

 

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. 

 

 

 

 


