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Statutul disciplinei 

Disciplină de aprofundare (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Șef lucr. dr. Vlad Nicolae ARSENOAIA 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţii masteranzi a proceselor de lucru 

specifice utilajelor folosite în tehnologiile avansate din industria alimentară. De asemenea, de o 

importanță deosebită este identificarea diverselor tipuri constructive de maşini, echipamente şi 

instalaţii din domeniul ingineriei produselor alimentare și evaluarea parametrilor tehnici şi 

funcţionali. 

La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor masteranzi cu utilajele moderne și 

și identificare organelor de maşini, a pieselor şi ansamblelor din componenţa maşinilor folosite în 

cadrul liniilor tehnologice de procesare avansată a produselor agroalimentare. Un accent deosebit 

se pune pe proiectarea și interpretarea unei scheme tehnologice specifice unui proces avansat de 

producţie.  

 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Linii tehnologice avansate, utilaje şi instalaţii moderne pentru industria de morărit. 

Linii tehnologice avansate, utilaje şi instalaţii moderne pentru industria de panificaţie. 

Linii tehnologice avansate, utilaje şi instalaţii moderne pentru industria de extracție a uleiului. 

Linii tehnologice avansate, utilaje şi instalaţii pentru industrializarea sfeclei de zahăr. 

Linii tehnologice avansate, utilaje şi instalaţii pentru industria spirtului și a băuturilor alcolice. 

Linii tehnologice, utilaje şi instalaţii avansate pentru prelucrarea laptelui și fabricarea 

brânzeturilor. 

Linii tehnologice, utilaje şi instalaţii avansate pentru abatorizarea animalelor și păsărilor.  

Linii tehnologice, utilaje şi instalaţii avansate pentru industria de procesare a cărnii. 

 

Lucrări practice 

Instructaj general de NTS şi PSI; fundamentarea, identificarea și particularizarea utilajelor 

pentru prelucrare avansată a produselor agro-alimentare 

Utilaje şi instalaţii avansate pentru morărit și panificație. 

Utilaje şi instalaţii avansate pentru pentru industria de extragere a uleiului. 

Utilaje şi instalaţii  avansate pentru industrializarea laptelui. 

Utilaje şi instalaţii  avansate pentru fabricarea brânzeturilor. 



Utilaje şi instalaţii avansate pentru procesarea carnii. 

Utilaje şi instalaţii avansate pentru industria spirtului si băuturilor alcoolice. 

Colocviu final de verificare a cunoştinţelor. 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare scrisă 80% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
20% 
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