
                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

MD-2045, CHIŞINĂU, STR. SERGIU RĂDĂUȚANU, 4, TEL: 022 32-39-73 | FAX: 022 32-39-71, www.utm.md 

 

PROIECTAREA ÎNTREPRINDERILOR DE RAMURĂ 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologia alimentelor 

Catedra/departamentul Alimentație  și Nutriție 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

S.06.A.142.1/Programul de 
studiu 

541.1 Tehnologie  și Management în Alimentația Publică 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

redusă) 

6; 
7 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
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 

F 120 30 30 30 15 15 

FR 120 12 10 30 38 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Grafică inginerească, Utilaj tehnologic, Organizarea producerii în unitățile 
de alimentație publică 

Conform competenţelor Elaborarea planului întreprinderii de alimentație publică, elaborarea  
planului secției de producere cu amplasarea utilajului 

 
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. 

Laborator/seminar/proiect Studenţii vor propune soluții de rezolvare și executare a diferitor situații de 
proiectare. Termenul de predare a proiectului de an – o săptămână după 
finalizarea acesteia. Pentru predarea cu întârziere a proiectului acesta se 
depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor specifice proiectării 
întreprinderilor de alimentație publică: 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru optimizarea  și  perfecționarea  rețelei  de 
întreprinderi  de alimentație  publică. 

 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru proiectarea variantelor de secții de 
producere sau întreprindere, cu implicare de asistenţă calificată la calculator. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode de estimare a caracteristicilor utilajelor  
tehnologice  și  comerciale noi pentru selectarea  acestora și asigurarea eficacității  
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dotării tehnice a întreprinderii, necesare în proiectareaunor întreprinderi performante. 
 Elaborarea planului secției de producere în conformitate  cu destinația funcțională a 

secției, utilizând principii, date normative, procedee, tehnici şi metode de bază 
consacrate în domeniu. 

 Elaborarea planului întreprinderii de alimentație  publică în conformitate  cu   tipologia  
și  specializarea  întrepărinderii, utilizând principii, date normative, procedee, tehnici şi 
metode de bază consacrate în domeniu. 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP6. Evaluarea şi asigurarea calităţii proiectelor de secție  sau  întreprindere  elaborate                         
în corespundere cu  cerințele pieții mondene actuale. 

 Descrierea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază necesare pentru asigurarea 
calităţii proiectelor de secție sau întreprindere elaborate în corespundere 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 
proiectelor elaborate în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

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

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru selectarea și 
adoptarea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procesele de 
evaluare şi asigurare a calităţii proiectelor de secție sau întreprindere în relaţie cu 
procesele tehnologice asociate. 

 Elaborarea proiectelor de secție sau întreprindere, selectând şi utilizând principii, 
concepte şi metode specifice proceselor de evaluare şi asigurare a calităţii acestora 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 soluţionări 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 Iniţierera studenţilor în un astfel de domeniu ca dezvoltarea reţelei de întreprinderi 
de alimentaţie publică şi modalităţi de elaborarea, evaluare, executare a proiectului 
întreprinderii de alimentaţie publică 

Obiectivele specifice Să cunoască pricipale documente normativ-tehnice de proiectare a întreprinderilor de 
alimentaţie publică;  
Să cunoască metodelor de proiectare a secţiilor de producere şi de comercializare a 
producţiei culinare şi cofetare;  
Să elaboreze modele de proiectare a întreprinderilor în funcţie de tip, specializare, 
amplasare,  să perfecteze setul de documentaţie tehnico-tehnologice de funcționare a 
întreprinderii 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

învăţământ 
cu frecvenţă 
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frecvenţă redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Tendinţe, principii de dezvoltare a reţelei de întreprinderi de alimentaţie 
publică 

2 0,5 

T2. Proiectul întreprinderii de alimentaţie publică. Generalităţi 2 0,5 

T3. Principii, norme, reguli, procedee de proiectare a întreprinderii de 
alimentaţie publică 

2 0,5 

T4. Calcule tehnologice şi proiectarea unor încăperi aparte, de depozitare, de 
producere, de comercializare 

2 0,5 

T5. Determinarea regimului de lucru al întreprinderii, elaborarea programului de 
lucru al întreprinderii  în dependent de tipologie 

2 0,5 

T.6. Calculul cantităţii de materii prime, calcule tehnologice a încăperilor de 
depozitare a materie prime. Proiectarea încăperilor de depozitare a materiei 
prime  

2 1 

T.7.  Calculul numărului de lucrători în secţii de producere 2 1 

T.8.  Calculul şi selectarera utilajului mecanic  2 2 

T.9.  Calculul şi selectarea utilajului termic  4 2 

T.10. Calculul şi selectarea utilajului frigorific  2 1 

T.11. Cerinţe de proiectare a blocurilor de încăperi  2 1 

T.12.Cerinţe de amplasare a utilajelor în secţii  2 0,5 

T.13. Elemente de companare a încăperilor. Soluţionări plano-volumetrice a 
întreprinderii de alimentaţie publică  

2 0,5 

T.14.Proiectare asistată de calculator  2 0,5 

Total prelegeri: 30 12 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

LP1. Dezvoltarea reţelei de întreprinderi de alimentaţie publică, clasificarea 

întreprinderilor  
2 - 

LP2. Calcul număr de comsumatori, volume de producere   1 

LP3. Elaborarea programului de producere a întreprinderii 2 1 

LP4. Calcul cantitate de materii prime, încăperi de depozitare  2 1 

LP5. Calcul program de lucru al secţiei Legume. Semipreparate, 

Carne.Peşte.Semipreparate  
2 1 

LP6. Determinarea numărului de personal  2 1 

LP7. Calcul şi selectare utilaj mecanic  2 1 

LP8. Calcul şi selectare utilaj nemecanic  2 - 

LP9. Calcul şi selectare utilaj termic 2 1 
LP10. Calcul şi selectare utilaj frigorific  2 - 
LP11. Calcul utilaj în secțiile Bucate reci, Bucate calde. Calcul suprafaţa încăperii 2 1 
LP.12. Calcul utilaj în secția Preparate de cofetărie 2 - 
LP.13. Scări numerice, notații la desen  1 1 
LP.14. Elaborarea planului secţiei de producere  2 - 
LP.15. Elaborarea planului întreprinderii  3 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 10 
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9. Evaluare 
a) Învățământ 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 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  metodelor și procedeelor de proiectare 
tehnologică  a întreprinderii  de alimentație publică și unor secții în parte 

b) 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  metodelor și procedeelor de proiectare 
tehnologică  a întreprinderii  de alimentație publică și unor secții în parte 

 


