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PRACTICA DE LICENȚĂ 

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 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) 

8; 
10 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 practice Lucrul individual 

Curs Lucrări practice Laborator  
Studiul materialului 
teoretic 

Pregătire aplicaţii 

150 - - - 75 75 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Tehnologia cărnii, Utilaj tehnologic, Biochimia cărnii, Bazele zootehniei și 
medicinii veterinare 

Conform competenţelor Cunoașterea bazelor teoretice ale procesării cărnii și fabricării produselor 
din carne, cunoașterea principiilor de management al calității.  

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Practica Pentru însușirea materialului practic va fi nevoie de selectat baze de practică, 
întreprinderi din industria cărnii, secții de carne ale rețelelor de comerț, secții de carne 
ale întreprinderilor alimentației publice. 

Darea de seamă Studenţii vor perfecta rapoarte pe practică conform condiţiilor impuse de indicaţiile 
metodice. Termenul de predare a dărilor de seamă – o săptămână după finalizarea 
acesteia. Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 
1pct./săptămână de întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

Studiul şi analiza ciclului tehnologic la întreprindere, selectarea documentaţiei normative 
tehnice realizate în republică şi studiul documentar a bibliografiei periodice şi a brevetelor de 
invenţie, privind fabricarea produselor din carne, prevăzute de tema proiectului de diplomă. 

Acumularea informaţii de la întreprindere: scheme tehnologice, reţete de fabricaţie, 
parametrii operaţiilor tehnologice, desene a utilajului progresiv, scheme pentru controlul 
ciclului tehnologic şi a calităţilor produsului finit, prevăzut de tema proiectului de diplomă. 

Analiza surselor bibliografice şi a documentaţiei normative tehnice în vigoare, precăutând 
toate publicaţiile în reviste de ramură, brevete de invenţie, legate de inovaţii în tehnologia 
fabricării produselor din carne, prevăzute de tema proiectului de licență. 

Competenţe  Aplicarea cunoștințelor acumulate la elaborarea proiectului de an și a tezei de licență la 
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transversale specialitate, 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. 

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 

Acumularea cunoştinţelor despre procesele tehnologice de bază la fabricare a produselor din 
carne preconizate în teza de licență 

Obiectivele 
specifice 

Selectarea reţetelor de fabricaţie a produselor recomandate pentru teza de  licență. 
Studierea documentaţiei normativ - tehnice (standardelor, instrucţiunilor, prescripţiilor 
tehnice, standardelor de firmă, etc.) privind fabricarea produselor prevăzute în proiect de an, 
teza de licență. 
Sistema de management al calităţii la întreprindere. Implementarea sistemei internaţionale de 
standardizare din seria ISO şi aplicarea metodei HACCP în industria cărnii. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 
frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 
redusă 

Tematica lucrărilor practice 

Caracteristica generală a întreprinderii şi secţiilor de producţie. 10 10 

Examinarea şi consultarea liniei şi utilajului tehnologic şi a tehnologiei produsului 
prevăzut de tema proiectului de licență. 

50 50 

Selectarea documentelor normative tehnice utilizate în Republica Moldova 
pentru fabricarea produselor prevăzute de tema proiectului. 

50 50 

Selectarea informaţiei tehnico-ştiinţifice prevăzute în reviste de specializat, 
monografii, brevete de invenţie. 

40 40 

          T o t a l 150 150 
 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. HGM720/2007 Reglementării tehnice ”Produse din carne” Chişinău, 28 iunie 2007. 
2. HGM696/2010 Reglementării tehnice „Carne – materie primă.  Producerea, importul  şi 
comercializarea” Chişinău, 4 august 2010. 
3. Standard moldovenesc SM241:2005. Mezeluri fierte. Condiţii tehnice generale. 
4. ЗАБАШТА А.Г., ПОДВОЙСКАЯ И.А., МОЛОЧНИКОВ М.В. „Српавочник по производству 
фаршированых колбас, сарделек, сосисок и мясных хлебов”, Москва, 2001. 
5. Ionescu A., Aprodu I., Alexe P., 2009 Tehnologii generale – Tehnologie şi control în industria 
cărnii. Available at: 
https://motoareautoctie.wikispaces.com/file/view/TehnologiiGeneraleCarne.pdf 
 

Suplimentare 6. Laslo C., Stetca G., Suharoschi R., Muresan C., 2008 Controlul calităţii şi igiena produselor 
alimentare de origine animală. Editura Risoprint Cluj-Napoca, Romania. 
7. INSTRUCŢIUNEA, cu privire la modul de organizare a controlului fizico-chimic şi sanitaro-
microbiologic la fabricarea mezelurilor (parizerilor, salamurilor, produselor afumate din carne 
etc.), Nr. 036. 
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8. San PiN 2.3.2.560-96, Cerinţe igienice pentru calitatea şi inofensivitatea materiei prime şi 
produselor alimentare. 
9. Pop C., Mureşan G., Pop M., Ştef D., 2011 Managementul calităţii produselor de origine 
animală. Casa Cărţii de Știinţă Publishing House, Cluj-Napoca, Romania. 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Lucrări de laborator Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

- - - 100% 

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. 

 


