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UTILAJ TEHNOLOGIC ÎN ALIMENTAŢIA PUBLICĂ 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Imginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi 

Departamentul Procese, Maşini şi Aparate Industriale 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

S.05.O.032/Programul de 
studiu 

541.1 Tehnologia și managementul alimentației publice 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
III (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 

Pregătirea pentru 
seminare, laboratoare 

Învăţământ Fr.150 
Învăţământ f/r 150 

48 
18 

12/12 
4/4 

30  
30 

33 
80 

15 
14 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica superioară, Mecanica aplicată, Studiul materialelor, Desen 
tehnic. Fenomene de transfer, Operaţii unitare în industria alimentară. 

Conform competenţelor Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria 
știinților exacte, tehnice şi tehnologice, pentru rezolvarea unor sarcini în 
domeniul 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 Softur-ile elaborate de calcul a 
utilajului tehnologic. 

 
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 alimentaţia publică. 

 

 
 

 

http://www.utm.md/
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Competenţe 
transversale 

CT1. Realizarea lucrării 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. 

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 construcţiei, principiului de funcţionare şi a calculului utilajului de procesare a 
produselor alimentare. 

Obiectivele 
specifice 

Să selecteze utilajul tehnologic optim în funcţie de procesul pe care îl asigură acesta. Să 
elaboreze instrucţiuni de exploatare a utilajului tehnologic. Să realizeze calcule de proiectare 
a utilajului tehnologic din alimentaţia publică. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu frecvenţă 

învăţământ cu 
frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1.  Noţiuni generale despre utilajul tehnologic mecanic din alimentaţia publică. 
Clasificarea. Parametrii principali ai utilajului tehnologic.  

2 1 

T2.   Construcţia, principiul de funcţionare şi calculul utilajului tehnologic de 
sortare şi calibrare a materiei prime. 

4 1 

T3.  Construcţia, principiul de funcţionare şi calculul utilajului tehnologic de 
spălat materia primă şi vesela. 

4 1,5 

T4.  Construcţia, principiul de funcţionare şi calculul utilajului tehnologic de 
curăţat rădăcinoasele. 

2 1 

T5.  Construcţia, principiul de funcţionare şi calculul utilajului de mărunţire a 
produselor alimentare. 

6 1,5 

T6.  Construcţia, principiul de funcţionare şi calculul utilajului de amestecare-
frământare. 

4 1 

T7.  Construcţia, principiul de funcţionare şi calculul utilajului de dozare şi de 
modelare. 

2 1 

T8.  Noţiuni generale despre utilajul tehnologic termic din alimentaţia publică. 
Clasificarea. Sursele de căldură şi agenţii termici. 

4 1,5 

T9.  Calculul energetic al utilajului termic din alimentaţia publică. 2 1 

T10.  Construcţia, clasificarea şi principiul de funcţionare şi calculul generatoarelor 
termice. 

2 1 

T11.  Construcţia, principiul de funcţionare şi calculul aparatelor de fiert produse 
alimentare 

6 2 

T12.  Construcţia, principiul de funcţionare şi calculul reşourilor electrice 2 1 

T13.  Construcţia, principiul de funcţionare şi calculul dulapurilor de copt şi prăjit 2 1 

T14.  Construcţia, principiul de funcţionare şi calculul cuptoarelor de copt 4 1,5 

T15.  Construcţia, principiul de funcţionare şi calculul aparatelor de fiert apa, fiert 
cafeaua.  

2 1 

Total prelegeri: 48 18 
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Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ 
la zi 

învăţământ cu 
frecv. redusă 

Tematica seminarelor 

S1.  Elaborarea şi calculul schemei cinematice a utilajului tehnologic. 2 0,5 

S2.  Alegerea variantei constructive optime a utilajului tehnologic ca funcţie de 
operaţia unitară pe care o asigură. 

2 0,5 

S3.  Metodologia calculului consumului de energie a utilajului mecanic. 2 1 

S4.  Exemple de calcul integral al utilajului mecanic. 2 1 

S5. Calculul schimbătorului de căldură al aparatelor termice. 2 0,5 

S6. Selectarea sursei optime de energie termică şi a generatorului de căldură. 2 0,5 

Total lucrări de laborator/seminare: 12 4 
 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ 
la zi 

învăţământ cu 
frecv. redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Construcţia, principiul de funcţionare şi calculul maşinii de curăţat cartofi. 2 0,5 

LL2. Construcţia, principiul de funcţionare şi calculul de tăiat fructe şi legume. 2 0,5 

LL3. Construcţia, principiul de funcţionare şi calculul maşinii de tocat carnea. 2 1 

LL4. Construcţia, principiul de funcţionare şi calculul malaxorului. 2 1 

LL5. Construcţia, principiul de funcţionare şi calculul cazanului de fiert 2 0,5 

LL6. Construcţia, principiul de funcţionare şi calculul aparatului de fiert apa 2 0,5 

Total lucrări de laborator/seminare: 12 4 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Ботов М. И., Елихина В. Д., Кирпичников В. П. Оборудование предприятий 
общественного питания. М.: Академия, 2013 

2. Deseatnicova O., Mija N., Bernic M. Organizarea şi dotarea tehnică a unităţilor de 
alimentaţie publică 

3. Улейский Н.Е., Улейская Р.И. Механическое и тепловое оборудование предприятий 
общественного питания. – Ростов н/Д, «Феникс»: 2000, -480 с. 

Suplimentare 1. Елихина В. Д. Оборудование предприятий общественного питания. Т1. Механическое 
оборудование. М:, Экономика, 1987. 

2. Беляев М. И. Оборудование предприятий общественного питания. Т3. Тепловое 
оборудование. М:, Экономика, 1990. 

3. Дорохина В. А. Оборудование предприятий общественного питания. Справочник // - 
Киев. Техника: 1990, - 173 с. 

9. Evaluare 
a) Învîțământ cu frecvență 

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 utilajului tehnologic și de comercializare, a 
performanțelor tehnice a acestuia. 
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a) Învățământ cu frecvență redusă 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 

10% 30% 60% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări practice; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări practice; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii utilajului tehnologic și de comercializare, a 
performanțelor tehnice a acestuia.  

 
 


