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I. Preliminarii 

Prezentul curriculum la Practica ce anticipează probele de absolvire este elaborat pentru elevii 

înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale la specialitatea 71520 "Maşini şi aparate în industria alimentară", 

planul de învățământ , ediţia 2021. 

Conform planului de învăţământ durata practicii constituie 9 săptămâni (270 ore) şi se 

organizează în semestrul VIII, după finalizarea cursurilor teoretice şi practice. 

Practica ce anticipează probele de absolvire este etapa finală a procesului de învăţământ în 

colegiu. Elevii care au restanţe nu se admit la practică. Drept bază pentru organizarea practicii servesc, de 

regulă, întreprinderile industriei de prelucrare a produselor agricole din Republică. În scopul lărgirii gamei 

cunoştinţelor în domeniu nu e de dorit ca elevul să facă două practici la una şi aceiaşi întreprindere. La 

aceiaşi întreprindere se deleagă la practică nu mai mult de 2-3 persoane, în conformitate cu contractul 

încheiat preventiv cu întreprinderea corespunzătoare. 

Practica ce anticipează probele de absolvire ocupă un rol important în procesul instructiv-

educativ. Scopul practicii este acumularea de către elevi a deprinderilor de organizare a serviciului de 

asigurare tehnică a procesului de producere, a atelierelor de reparaţie a utilajului la întreprindere sau în 

afara ei şi de deservire tehnică a maşinilor şi aparatelor secţiilor de producere. Elevii nu doar se vor 

familiariza cu întreprinderea, secţiile şi serviciile ei, dar vor lucra şi în calitate de dublor al şefului de atelier, 

de secţie a aprovizionării tehnice, maistru de sector. De rând cu aceasta pe parcursul practicii se 

acumulează materialele necesare pentru raportul practicii şi elaborarea „Proiectului de diplomă”, în caz 

că studiile vor finaliza cu proiectare de diplomă. Dirijarea instructiv-metodică a practicii se realizează de 

către cadrele didactice ale catedrei de profil. Cadrul didactic al catedrei participă la repartizarea elevilor 

la practică, poartă răspundere de organizarea şi desfăşurarea calitativă a practicii în strictă conformitate 

cu curriculum, coordonează cu conducătorul practicii de la întreprindere planul de lucru al elevilor, 

controlează asigurarea lor cu condiţii normale de muncă, trai şi odihnă, consultă elevii în perioada 

practicii, controlează bazele practicii în conformitate cu graficul aprobat de catedră, apreciază raportul 

întocmit de către elev la finele practicii. 

Conducătorul practicii de la întreprindere răspunde de informarea la timp a elevilor cu regulile 

tehnicii de securitate şi protecţie a muncii, organizează şi consultă elevii la întreprindere şi la întocmirea 

raportului referitor la  practică 

Elevul este obligat: 

• să îndeplinească întocmai sarcina prevăzută de prezentul curriculum;  

• să urmeze strict regulamentul de ordine interioară a întreprinderii; 

• să studieze şi să acumuleze pe parcursul practicii materialele şi documentele necesare pentru 

întocmirea raportului privind practica la întreprinderea dată; 

• să elaboreze şi să prezinte (în scris) raportul despre practică şi să-l susţină în faţa comisiei. 
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II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

Standardele de pregătire profesională pentru calificările din domeniul industriei  alimentare  au 

ca obiectiv principal promovarea unei forţe de muncă calificate, bine pregătite şi adaptabile la piaţa 

muncii. 

Practica ce anticipează probele de absolvire permite elevilor de a avea o viziune clară în ceea ce 

privește viitoarea profesie, deoarece prin intermediul acesteia elevii sunt familiarizați cu activitatea de 

producere a întreprinderilor din industria alimentară, ei se încadrează în mod direct în colectivele de 

muncă și participă nemijlocit în procesul de organizare și desfășurare a proceselor de producere. 

  

III. Competenţele profesionale specifice stagiului de practică 

Competențe profesionale din descrierea calificării 

CPS 8. Asigură monitorizarea exploatării mașinilor, utilajelor și instalațiilor 

CPS 9. Montează sistemele mecanice pentru transmiterea și transformarea mișcării. 

CPS 10. Identifică defectele de funcționare a mașinilor și utilajelor 

CPS 11. Asigură lucrările de reparare și deservire a mașinilor, utilajelor și instalațiilor 

CPS 13. Coordonează lucrările de pregătire și exploatare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, 

inclusiv celor noi. 

CPS 14. Pregătește echipamentele și materialele pentru procesul de muncă 

CPS 15. Întocmește registre/documentații și comunică cu superiorii, membrii echipei și alții 

Competenţele profesionale specifice stagiului de practică: 

CS1.  Aprecierea rolului întreprinderii în economia locală dar și națională; 

CS2.  Descrierea specificului organizării și desfășurării procesului de producere; 

CS3.  Identificarea etapelor proceselor tehnologice și utilajelor necesare în ramura respectivă a industriei 

alimentare. 

CS4.  Mânuirea cu utilajele din secţiile de producere ale entităţilor industriei alimentare; 

CS5.  Aplicarea cunoştinţelor teoretice în cadrul practicii; 

CS6. Respectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă în perioada desfăşurării practicii. 

 

IV. Administrarea stagiului de practică 
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V. Descrierea procesului de desfășurare al stagiului de practică 

Activități/Sarcini de lucru 
Produse de 

elaborat 

Modalități de 

evaluare 

Durata 

de 

realizare 

A1. Studierea întreprinderii. Măsurilede 

securitate și sănătate în muncă pe teritoriul şi 

în secţiile întreprinderii. 

S1: Caracteristica generală a întreprinderii, 

istoria, organigrama şi sortimentul producţiei. 

 S2. Analiza indicilor tehnico-economici de 

bază.  

S3. Studierea măsurilor de securitate și 

sănătate în muncă prevăzute în cadrul 

întreprinderii. 

 

Rezumarea celor 

constatate. 

 

Completarea 

agendei practicii. 

 

Completarea 

raportului de 

practică. 

Prezentarea 

agendei. 

 

Susţinerea 

raportului 

18 ore 

A2. Studierea activităţii secţiilor şi serviciilor 

întreprinderii. Selectarea materialului pentru 

proiectarea de diplomă  

S1. Serviciul aprovizionare tehnică, ateliere de 

reparaţie 

S2. Secțiile de producere și depozitare 

S3. Serviciul economie şi contabilitate 

S4. Secţia de aprovizionare şi marketing 

 

Rezumarea celor 

constatate. 

 

Completarea 

agendei practicii. 

 

Completarea 

raportului de 

practică. 

Prezentarea 

agendei. 

 

Susţinerea 

raportului 

24 ore 

A3. Îndeplinirea sarcinilor de producere la 

locurile de muncă. 

S1: Formarea deprinderilor de lucru de sine 

stătător la diferite etape ale procesului de 

producție;  

S2: Argumentarea scopului fiecărei etape 

tehnologice de fabricare;  

S3: Stabilirea interdependenței dintre operația 

tehnologică și utilajul tehnologic; 

S4: Respectarea cerințelor de securitate și 

sănătate în muncă; 

S5: Estimarea oportunităților de modernizare a 

procesului tehnologic. 

Jurnal de practică 

 

Rezumat scris  

 

Fișe tehnologice 

întocmite 

 

Raport 

 

Demonstrarea 

deprinderilor 

practice de 

executare a 

lucrărilor 

 

Prezentarea 

argumentelor 

 

Întocmirea 

jurnalului de 

practică 

 

 

 

 

48 ore 

A3. Executarea lucrărilor atribuite în fişa de 

post a personalului tehnico-ingineresc al 

întreprinderii. 

S1: Executarea sarcinilor în calitate de dublor al 

şefului de atelier. 

S2. Executarea sarcinilor în calitate de 

mecanician al secţiei de producere 

S3. Executarea sarcinilor în calitate de maistru 

de sector  

Rezumarea celor 

constatate. 

 

Completarea 

agendei practicii. 

 

Completarea 

raportului de 

practică. 

Prezentarea 

agendei. 

 

Susţinerea 

raportului 

138 ore 
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A4. Familiarizarea cu metodele de dirijare a 
procesului tehnologic. Studierea metodelor 
progresive de management  
S1: Identificarea metodelor de dirijare a 
procesului tehnologic la întreprindere 
S2: Analiza activității diferitor specialiști ai 
domeniului de dirijare: inginer-șef, șef de 
schimb, șef de secție, etc. 
S3: Participarea la:  
- recepția materiei prime 
- controlul, reglarea și optimizarea 
parametrilor tehnologici 
- analiza abaterilor posibile, prevenirea și 
lichidarea lor 
-  respectarea cerințelor securității și sănătății 
în muncă și mediului ambiant.  
S4: Formarea competențelor de organizare și 
dirijare a procesului de producere. 

 

 

 

 

Jurnal de practică 

Rezumat scris  

Calcule tehnologice 

Raport 

 

 

 

Analiza 

activităților de 

producere 

Efectuarea 

calculelor 

tehnologice 

Întocmirea 

rețetelor de 

fabricație 

Prezentarea 

argumentelor 

 

 

 

24 ore 

A6. Sistematizarea materialului informativ 

colectat şi întocmirea raportului. 

S1: Analiza surselor informative;  

S2: Valorificarea potențialului propriu pentru 

sistematizarea materialului informativ;  

S3: Integrarea informației obținute în contexte 

specifice domeniului; 

S4: Modelarea contextelor stabilite pentru 

întocmirea raportului. 

S5: Estimarea importanței stagiului de practică 

pentru dezvoltarea profesională. 

Studiu de caz 

 

Alcătuirea schemelor 

tehnologice 

 

Raport 

Demonstrarea 

rezultatelor 

Explicarea 

schemelor 

tehnologice 

Întocmirea 

rezumatului 

Prezentarea 

raportului 

 

 

 

18 ore 

Total   270 ore 

 

VI. Sugestii metodologice 

Pentru o formare corectă a gândirii logico-creative a elevilor ce le va ajuta la asimilarea cu succes a 

cunoştinţelor și abilităților, profesorul va utiliza ca metode de predare – excursia, explicaţia, dezbaterea, 

asaltul de idei, studii de caz, algoritmizarea, conversaţia euristica și dialogul cu elevii, care să permită o 

înţelegere cât mai exactă a noţiunilor şi conexiunea informaţiei noi cu informaţia acumulată anterior. 

Totodată elevilor li se va propune de a lucra individual şi în echipă, de a analiza, aprecia și a elabora 

concluzii având la bază  rezultatele practice corelându-le cu informaţia teoretică. 

Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi 

derulate următoarele activităţi de învăţare: 

• Observarea directă; 

• Exerciţii de documentare; 

• Analiza surselor informative; 

• Realizarea sarcinilor de producere; 
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• Vizite de documentare la agenţi economici. 

• Navigare pe Internet în scopul documentării.  

 

Conținutul raportului 

1. Caracteristica generală a întreprinderii 

2. Sortimentul producției 

     3.  Organizarea procesului tehnologic 

3.1. Schemele tehnologice-tip de producție 

3.2. Descrierea proceselor tehnologice 

3.3. Utilajele procesului tehnologic ( schițe, fotografii ale utilajelor, construcția, modul de 

funcționare, caracteristici tehnice ) 

    4. Calcule tehnologice, mecanice, cinematice ș.a. nu cred că merită de al include 

    5. Reparația și deservirea utilajelor tehnologice 

    6. Automatizarea proceselor tehnologice 

    7. Securitatea și sănătatea muncii la întreprindere 

    8. Protecția mediului ambiant 

    9. Anexe 

 

VII. Sugestii de evaluare ale stagiului de practică 

Pe parcursul practicii elevii îndeplinesc un raport privind activitatea pentru perioada respectivă.. 

Raportul prezintă materialul sistematizat al activităţii întreprinderii şi elevului în dependenţă de programa 

practicii. El va conţine circa 20 pagini de format A4. Textul trebuie să fie redactat în corespundere cu 

conţinutul raportului elaborat în conlucrare cu profesorul în funcție de caracterul și structura 

întreprinderii. 

La sfârșitul practicii sub conducerea inginerului şef sau a mecanicianului şef se organizează o 

comisie de calificare care apreciază cunoştinţele şi abilităţile elevilor, la fel se întocmeşte şi o caracteristică 

elevului, care se anexează la raport. 

La revenirea în colegiu elevii prezintă raportul conducătorului practicii din colegiu în termen de 3 

zile. În urma examinării lor elevii susţin un examen fiind apreciaţi cu note. 

Evaluarea desemnează un şir de activităţi didactice prin care se obţin informaţii cu privire la nivelul 

de pregătire al elevilor. Evaluarea este la fel de importantă ca şi predarea – învăţarea.  
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Evaluarea poartă un caracter continuu şi presupune aplicarea diferitor forme şi metode: iniţială, 

curentă şi finală. 

Pentru evaluarea iniţială se vor utiliza aşa metode ca asaltul de idei, fișe de lucru, etc 

Evaluarea curentă poartă un caracter continuu şi se va realiza cu folosirea diferitor forme şi metode: 

studii de caz, observarea procesului îndeplinirii sarcinilor de către elevi, discuţii, exerciţii, testare, controlul 

fișelor, schemelor şi prezentarea raportului etc.  

Raportul va include informații teoretice, rezumate și fotografii în urma excursiilor efectuate, 

concluzii și sugestii. 

Nr Produsele Criteriile de evaluare a produselor 

1 Rezumatul oral - expunerea conținutului științific; 

- utilizarea formulării proprii, fără a distorsiona mesajului supus 

rezumării; 

- expunerea într-o structură logică și concisă; 

- folosirea limbajului de specialitate, exemplelor adecvate; 

2 Studiu de caz - corectitudinea interpretării studiul de caz propus; 

- corespunderea soluțiilor, ipotezelor cu rezolvarea adecvată a cazului 

analizat; 

- utilizarea limbajului de specialitate; 

- completitudinea informației și coerența între subiect și documentele 

studiate; 

- originalitatea formulării și realizării studiului; 

- aprecierea critică; 

- rezolvarea corectă a problemei. 

3. Testul  - corectitudinea răspunsurilor în conformitatea cu itemii și obiectivele 

sarcinilor; 

- scorurile însumate în corespundere cu baremul de corectare. 

4 Chestionarea orală - corectitudinea și completitudinea răspunsului în raport cu 

conținuturile predate și obiectivele stabilite; 

- coerența, logica; 

- fluența, siguranța, claritatea, acuratețea, originalitatea răspunsului 

 

 

VIII. Cerințe față de locurile de practică 

Stagiul de practică se va desfășura în cadrul entităţilor producătoare de produse de panificaţie şi 

paste făinoase din regiune şi ţară: 

1. SA Floarea Soarelui; 

2. SA Lactis; 

3. SA INCOMLAC; 

4. SRL Aestivum Prim; 

5. SA Argon Sigma; 

6. II CAD-Colibaba; 
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7. Combinatul de pâine din Bălți. 

Stagiul de practică se va desfășura în incinta întreprinderilor prelucrătoare din industria alimentară din 

raion și regiune. Eficiența stagiului va depinde de dotarea secțiilor de producere și atelierelor de reparații, 

nivelul de modernizare al întreprinderii, diversitatea utilajului tehnologic, precum și managementul 

întreprinderii respective. O importanță majoră în realizarea activităților au și Reglementările tehnice, 

Normativele specifice, documentația tehnică, ghidurile cu specific de alimentaţie, fişe de documentare, 

literatura de specialitate. 

 

IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate 

fi consultată/ 

accesată/ 

procurată resursa 

1.  
G. Ganea, G. Gorea, D. Cojoc, M. Bernic Utilaj tehnologic 

in industria alimentara : manual. Vol. 1. Chișinău. Tehnica-Info, 2007. 

Biblioteca colegiului 

2.  
G. Ganea Utilaj tehnologic in industria alimentara : manual. Vol. 2. Chișinău. 

Litera, 2010. 

Biblioteca colegiului 

3.  

G. Ganea, D. Cojoc. Utilaj tehnologic in industria alimentara : probleme si 

metode de rezolvare. Univ. Tehnica a Moldovei. - Ed. a 2-a, rev. si compl. 

Chisinau. Tehnica, 201 . 

Biblioteca colegiului 

4.  

 G. Ganea, A. Antonovici, M. Bernic, M. Matco Bazele de calcul si de 

proiectare ale utilajului tehnologic din industria alimentara. Partea 2. 

Probleme si metode de rezolvare. Univ. Tehnica a Moldovei. Fac. Ingenerie 

si Management in Mecanica. Cat. Utilaj Tehnologic Industrial. Chișinău. UTM, 

2008. 

Biblioteca colegiului 

5.   M. Paunescu Tehnologii si instalatii în industria alimentară: pentru uzul 

studentilor. Vol. 1. Bucuresti. Matrix Rom, 2009. 
Biblioteca colegiului 

6.  Cebotărescu, I. D., Paraschiv D., Ganea G. Repararea şi întreţinerea utilajelor 

din industria alimentară. Chişinău, Universitas, 1993. 

Biblioteca 

Colegiului 

7.  Лазарев, И. А.  „Remont i montaj oborudovania predpriatii pişcevoi 

promâşlenosti” Moscva, Legcaia promâşlenosti, 1981. 

Biblioteca 

Colegiului 

8.  Picoş. C. Tehnologia reparării utilajului agricol, volumul I şi II, I.P. Iaşi 1975. Biblioteca 

Colegiului 

9.  Cristea A. ş.a. Tehnologii generale în industria alimentară fermentativă. 

Manual pentru cl. X-a. Editura CD PRESS. 2012. 

Biblioteca colegiului 

10.  Banu C. Tratat de industrie alimentară. Bucureşti. Editura ASAB. 2009. Biblioteca colegiului 

11.  Nichita L. ș.a. Industria alimentară. Manual pentru cl.IX. Bucureşti. Editura 

Oscar Print. 2004. 

Biblioteca colegiului 

12.  Ковальская Л.П. Технология пищевых производств. М. 1988. Biblioteca colegiului 
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13.  Назаров Н.И. Общая технология пищевых производств. М. 1981. 
Biblioteca colegiului 

14.  Documentaţia normativ tehnică a întreprinderii. Întreprinderea 

15.  Standardele de ramură Întreprinderea 

16.  Reviste şi prospecte din ramură respectivă  
Întreprinderea 

17.  Paşapoarte tehnice a utilajului tehnologic. 
Întreprinderea 

18.  Îndrumare tehnice şi tehnologice Întreprinderea 

 

 

 

 

 

 

 

 


