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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Șef lucr. dr. Otilia Cristina MURARIU 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

În cadrul programului de practică se urmăreşte înzestrarea viitorilor specialiști cu un bagaj 

de cunoștințe teoretice și deprinderi practice despre verificarea calităţii materiilor prime, 

semifabricatelor şi a produselor finite, despre unele modalităţi şi tehnici de organizare, 

supraveghere şi control a procesului de producţie. 

Cunoaştere şi înţelegere - cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de baze ale 

practicii de specialitate prezentate în fișa disciplinei; 

Explicare şi interpretare unor idei, procese tehnologice sau procese de muncă dintr-o 

întreprindere de producere sau prelucrare a produselor agricole; 

Instrumental – aplicative - proiectarea unor activităţi practice specifice; 

Atitudinale - manifestarea unei atitudini pozitive faţă de domeniul ştiinţific, valorificarea 

optimă şi creativă a potenţialului ştiinţific propriu, implicarea în promovarea inovaţiilor 

ştiinţifice. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Teme și activități practice 

Norme de protecţia muncii PSMS +PSI 

Tehnologii și linii tehnologice pentru conservarea materiilor prime și produselor alimentare 

Tehnologii și linii tehnologice de fabricare a produselor de panificație și patiserie 

Tehnologii si linii tehnologice de prelucrare a legumelor si fructelor 

Tehnologii si linii tehnologice de abatorizare si de procesarea carnii 

Tehnologii si linii tehnologice pentru valorificarea superioara a cerealelor 

Tehnologii si linii tehnologice pentru prelucrarea laptelui si brânzeturilor 

Utilaje utilizate în industria alimentară 

Biotehnologii alimentare, aditivi alimentari şi ecotoxicologia produselor alimentare 

Legislaţie comunitară în domeniul industriei alimentare 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Nota cadrului didactic supervizor 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluarea pe parcurs 

 

Nota tutorelui de practică 

40% 
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