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I. PRELIMINARII 

Practica ce anticipează probele de absolvire, reprezintă un stagiu de studiere aprofundată a 

proceselor tehnologice ce vor cuprinde etapa de  recepţie a  materie primă de origine animală, 

procesarea şi ambalarea produselor finite, cât  şi evidenţa contabilă în cadrul întreprinderilor 

industriale de profil  pentru a forma deprinderi și abilității practice concrete, la fel, de a 

consolida şi cunoştinţele teoretice. Astfel, prin integrarea procesului de instruire teoretică cu cel 

practic se acumulează deprinderilor de lucru  şi aprofundarea cunoştinţelor la mai multe 

discipline. 

Scopul principal al practicii este organizarea şi dirijărarea proceselor tehnologice şi ale activităţii 

întreprinderii în procesul de producţie.  

Studiul şi analiza ciclului tehnologic de producere la întreprindere, selectarea materialelor necesare 

pentru elaborarea raportului privind desfășurarea stagiului de practică. 

 

II. MOTIVAŢIA, UTILITATEA STAGIULUI DE PRACTICĂ PENTRU 

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ 

Stagiul de Practica ce anticipează probele de absolvire prevede aplicarea cunoștințelor şi abilităţilor 

obţinute la unitățile de curs din componentele fundamentale și de specialitate, dezvoltarea 

competențelor formate în cadrul instruirii practice, în sectorul economic real. În cadrul practicii se 

integrează cunoștințe, priceperi deja obținute la cursul teoretic și se completează. Astfel, elevii, în 

baza sarcinilor practice, vor desfăşura activităţi individuale și de grup privind aplicarea noţiunilor, 

conceptelor, strategiilor în activități practice, respectarea actelor normative şi legislative specifice 

activităţii, planificarea şi organizarea activității din cadrul întreprinderii, elaborarea schemelor 

tehnologice de producere a produselor, respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, 

securității antiincendiare. Aceste activități practice vor ajuta elevii să formuleze ipoteze, concluzii, să 

monitorizeze activității profesionale, să ia decizii etc. Elevii vor avea posibilitatea de a-și asuma 

responsabilități de a coopera, de a înregistra observații cu argumentări concrete. Astfel, pe parcursul 

practicii vor fi dezvoltate competențe necesare și utile în viaţa profesională a specialistului. 

Pentru a realiza cu succes această ofertă educaţională, este necesar să  se creeze un 

mediu educaţional adecvat, calitativ şi productiv, centrat pe elev, care se va baza pe 

următoarele principii de organizare ale formarii:  

• asimilarea independentă şi dirijată a cunoştinţelor de către elev;  

• organizarea studierii disciplinelor ut ilizînd metode şi tehnologii moderne de 

predare - învăţare-evaluare; 

• crearea unui mediu de învăţare autentic, capacităţilor de însuşirea de cunoştinţe, 

formarea de deprinderi şi de competenţe personale şi profesionale;  

• îmbinarea aspectelor de natură teoretică cu cele practice, ce reflectă situaţia 

reală din domeniul studiat 

• structura demersurilor educaţionale pe concepţia „învaţă acţionând” şi dezvoltarea 

unor dexterităţi de ordin practic.   

 

 

III.  COMPETENŢELE PROFESIONALE SPECIFICE STAGIULUI DE PRACTICĂ 

CE ANTICIPEAZĂ PROBELE DE ABSOLVIRE 

1. Explicație și interpretare. 

2. Refecţie critică şi constructivistă. 

3. Aplicare, transfer şi rezolvare de probleme. 

4. Cunoaştere, înţelegere şi utilizarea limbajului specific. 

5. Conduită creativ-inovativă.   

 Aplicarea noţiunilor, conceptelor, strategiilor, actelor normative şi legislative specifice 

activităţii; 



 Analiza factorilor ecologici care influenţează diferite aspecte ale producţiei produselor 

alimentare de origine animală; 

 Monitorizarea proceselor tehnologice la prelucrarea materiei prime; 

 Determinarea indicilor de calitate a produselor alimentare de origine animală; 

 Elaborarea schemelor tehnologice de producere a diferitor sortimente de produse; 

 Organizarea personalului în procesul de producere, capacitatea de a lucra în echipă; 

 Implementarea tehnologiilor avansate în sectorul alimentar; 

 Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, securitate antiincendiare. 

 

IV. ADMINISTRAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ  
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Practica ce anticipează probele de 

absolvire 
IV 4 120 

Mai-

iunie 

Susținerea 

publică a 

raportului 

4 

 

 

Nr. 

d/o 

 

Conţinuturi Bugetul (ore) 

1.   Cunoştinţa cu întreprinderea şi secţiile de producere 6 

2. Familiarizarea cu procesele  tehnologice la întreprindere 18 

3. Activitatea în biroul tehnologului şef. 12 

     4. Activitatea în biroul mecanicului şef. 6 

     5. Activitatea în secţia de management şi marketing. 12 

    6. Activitatea în contabilitate şi secţia de evidenţă economică. 6 

    7. Dublarea specialiştilor în producere. 54 

     8. Activitatea privind protecţia muncii şi protecţia mediului 

înconjurător ia întreprindere. 

6 

 Total 120 

 

V. DESCRIEREA PROCESULUI DE DESFĂŞURARE A STAGIULUI 

DE PRACTICĂ 

Activităţi/Sarcini de lucru 
Produse de 

elaborat 

Modalităţi 

de 

evaluare 

Ore/Dura

ta de 

realizare 

1. Cunoştinţa cu întreprinderea şi secţiile de producere: 

 Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă; 

 Amplasarea geografică a întreprinderii; 

 Analizarea activităţii generale a întreprinderii; 

 Distingerea stării şi perspectivele dezvoltării întreprinderii; 

 Examinarea specializării întreprinderii şi a structurii 

organizatorice. 

Rezumat 

scris pentru 

raport 

Prezentarea 

rezumatului 
6 ore 



2. Familiarizarea cu procesele tehnologic la întreprindere: 

-  Tehnica securităţii muncii pe parcursul procesului tehnologic; 

- Schemele tehnologice de fabricare a producţiei. 

-  Liniile tehnologice, utilajul folosit la întreprindere.  

- Gradul de mecanizare şi automatizare a procesului de producere. - 

Respectarea standardelor de ramură în vigoare. 

- Analiza rezultatelor activităţii întreprinderii, reieşind din conţinutul 

materialelor acumulate privind procesul tehnologic şi concluziile 

personale. 

Rezumat 

scris pentru 

raport 

Prezentarea 

rezumatului 
18 ore 

3. Activitatea în biroul tehnologului şef: 

- Cunoştinţa cu contractele de aprovizionare şi furnizare.  

- Organizarea lucrului de asigurare a procesului tehnologic. 

-  Consumul materialelor de bază şi auxiliare, de apă, energie, 

etc. şi respectarea normelor de consum stabilite.  

- Măsuri de îmbunătăţire a calităţii producţiei şi de diminuare a 

pierderilor . 

- Activitatea de elaborare a noilor recepturi de fabricare şi 

lărgire a asortimentului producţiei.  

- Asigurarea comenzilor la materiale, energie, utilaj şi alte 

unelte de completare. 

-  Documentarea tehnică, asigurarea informaţională, 

raţionalizarea procesului de producere. 

Rezumat 

scris pentru 

raport 

Prezentarea 

rezumatului 
12 ore 

4. Activitatea în biroul mecanicului şef: 

- Sarcinile şi funcţiile biroului, documentaţia şi registrele ţinute. 

-  Cunoştinţa cu atelierele mecanice, dotarea tehnică şi graficul 

reparaţiilor.  

- Responsabilitatea privind asigurarea cu energie, apă, sisteme de 

ventilare şi canalizare.  

- Tehnica sanitară şi măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă.  

- Masuri de ridicare a nivelului de mecanizare. 

- Automatizarea proceselor tehnologice şi aparatele de control şi 

dirijare a parametrilor regimurilor proceselor tehnologice. 

- Măsuri de protecţie a muncii la exploatarea utilajului, 

echipamentelor. 

Rezumat 

scris pentru 

raport 

Prezentarea 

rezumatului 
6 ore 

5. Activitatea în secţia de management şi marketing. 

- Funcţiile managementului la întreprindere.  

- Planificarea activităţii economice ca funcţie a managementului. 

- Organizarea procesului de producere ca funcţie a 

managementului. 

 organizarea asigurării cu materie primă şi materiale auxiliare; 

 organizarea deservirii tehnico-materiale; 

 organizarea procesului de producere; 

- Analiza resurselor de muncă şi a productivităţii muncii la 

întreprindere; 

- Asigurarea întreprinderii cu resurse de muncă şi analiza gradului de 

ocupaţie; 

- Serviciul de marketing; 

 Aprovizionarea întreprinderii cu materie primă şi alte materiale; 

Rezumat 

scris pentru 

raport 

Prezentarea 

rezumatului 
12 ore 



 Canalele de desfacere şi preţurile de realizare; 

- Eficienţa economică a întreprinderii. 

6.Activitatea în secţia de contabilitate şi evidenţă economică: 

- Structura, funcţiile contabilităţii, modul evaluării mijloacelor fixe. 

- Modul de acordare a numărului de inventar la utilaj, de 

determinare a gradului de uzură şi a duratei de funcţionare, norma 

de timp la deservirea utilajului la operaţiile de bază; 

- Evaluarea materialelor de aprovizionare şi consumarea lor pe 

perioada curentă, registrul de evidenţă şi modul de perfectare a 

documentelor; 

- Contractele cu alţi beneficiari la prestarea serviciilor, evidenţa 

îndeplinirii lor, 

- Propuneri ce ar duce la reducerea costului producţiei. 

Rezumat 

scris pentru 

raport 

Prezentarea 

rezumatului 
6 ore 

7. Dublarea specialiştilor din producţie. 

-  Se prevede dublarea specialiştilor calificaţi în domeniu, maiştrilor, 

şefilor de schimb ce activează nemijlocit la păstrarea, prelucrarea 

producţiei  deorigine animală şi fabricarea diferitor tipuri de produse.  

- Se va face cunoştinţă cu îndatoririle de funcţie a specialistului, cu 

activitatea managerială, de control şi dirijare a procesului de producere 

pe sectorul încredinţat.  

Rezumat 

scris pentru 

raport 

Prezentarea 

rezumatului 
54 ore 

8. Activitatea privind protecţia muncii şi protecţia mediului 

înconjurător la întreprindere. 

- Planul de amplasare a clădirilor şi secţiilor de producere.  

- Amplasarea rezervoarelor cu apă, utilajului şi instrumentelor 

pentru stingerea incendiilor.  

- Securitatea tehnică în secţiile de producere. 

-  Căile de trecere între liniile de producere. Intervalul între pereţi 

şi liniile tehnologice. Suprafeţele de deservire a utilajului.  

- Preîntâmpinarea exploziilor. Cerinţele către aparatele ce lucrează 

sub presiune, cerinţele speciale către tehnica frigorifică.  

- Ventilarea încăperilor de producere. Iluminarea naturală şi 

artificială.  

- Respectarea normelor şi regulilor de prevenire a incendiilor. 

Mijloacele de prevenire a incendiilor. Unirea cu pământul a 

utilajului tehnologic.  

- Măsurile de protecţie a mediului înconjurător la întreprindere. 

Prelucrarea deşeurilor, apei, aerului de producere, etc. 

- Paşaportul ecologic al întreprinderii.  

Rezumat 

scris pentru 

raport 

Prezentarea 

rezumatului 
6 ore 

 

 

 



VI. SUGESTII METODOLOGICE 

Practica ce anticipează probele de absolvire se organizează la întreprinderile de prelucrare a 

produselor de origine animală indiferent de forma de proprietate a acestora, conform contractelor 

încheiate. 

Practica  ce anticipează probele de absolvire  este  dirijată  de  către  profesorii  disciplinelor  de  

specialitate,  iar  la  întreprindere  de  un  specialist  numit  în  calitate  de  conducător  al  practicii  

prin  ordinul  directorului  întreprinderii.  

Atât cadrele didactice desemnate responsabili de la instituția de învățământ, cât și conducătorul de la 

întreprindere au o implicare responsabilă în activitatea practică a elevilor. Astfel folosirea unor 

metode didactice adecvate în perioada practicii , vor permite un grad de independenţă şi oportunităţi 

de a lua anumite decizii  individuale, va favoriza dezvoltarea abilităţilor practice.  

Repartizarea nominală a elevilor se legalizează prin ordinul directorului instituţiei de învăţământ cu 

cel puţin 10 zile înainte de plecarea la practică. 

Elevii sunt informaţi despre locul de organizare, programa şi sarcinile pe perioada practicii, 

conţinutul raportului şi modalităţile de evaluare. Perioada calendaristică a practicii se stabileşte în aşa 

mod, ca elevii să participe la procese tehnologice pentru secţia sau sectorul concret al întreprinderii. 

Elevii se prezintă la serviciul de personal al întreprinderii în ziua stabilită conform ordinului. 

Conducerea practicii la întreprindere este înfăptuită de specialiştii întreprinderii. 

Ordinea etapelor de practică se concretizează cu conducătorul de la întreprindere, astfel, ca să fie 

studiat specificul lucrărilor în toate sectoarele de producere. Pe tot parcursul practicii elevii 

îndeplinesc  programul de activitate a întreprinderii. 

Pe parcursul practicii elevii întocmesc raportul practicii, care constă din partea textuală privind 

activitatea întreprinderii, conform programului. Raportul va cuprinde de asemenea şi o relatare 

despre activitatea personală pe parcursul practicii. 

În raport se redă situaţia reală a sectoarelor întreprinderii, cu analize şi concluzii corespunzătoare. La 

întoarcerea în instituţia de învăţământ are loc susţinerea publică a practicii  în baza raportului 

întocmit, în faţa unei comisii de evaluare, convocată la instituţia de învăţământ. 

Nota la practică, constituie media notelor de la aprecierea susţinerii raportului practicii, de către 

comisia de evaluare de la instituţia de învăţământ, nota raportului în baza criteriilor stabilite şi nota 

aprecierea conducătorului de practică de la întreprindere. 

 

VII. SUGESTII DE EVALUARE A STAGIULUI DE PRACTICĂ 

Practica ce anticipează probele de absolvire se evaluează conform Regulamentului de organizare şi 

evaluare a stagiilor practice. 

Practica ce anticipează probele de absolvire se finalizează cu prezentarea și susținerea de către elevi 

a rapoartelor, referitoare la lucrul îndeplinit, în faţa unei comisii  dela catedra corespunzătoare numită 

prin ordinul directorului. 

În instituție, la catedra de profil, se elaborează un orar preventiv de prezentare și susținere a 

rapoartelor. Până la susținerea practicii au loc următoarele activități 

 Rapoartele se prezintă de către fiecare elev la data stabilită în orar. 

 După înregistrare, raportul este înaintat spre verificare profesorului conducător de practică. 

 Pentru verificare se oferă două zile. În acest timp elevul se consultă cu profesorul evaluator, 

în caz de necesitate. 

 După ce raportul a fost verificat se întoarce elevului, pentru a se pregăti de susţinere. 

 În ziua susţinerii, elevul se prezintă obligatoriu cu raportul verificat. 

Prezentarea și susținerea raportului practicii este unul din elementele importante ale evaluării. Nota 

obţinută de către elev reprezintă atât rezultatul evaluării raportului de către cadrul didactic conducător 

de practică, cât şi rezultatul evaluării comisiei, în urma prezentării şi susţinerii de către elev. 

Criteriile de evaluare a practicii  sunt examinate la catedra de specialitate. La evaluare se va ține cont 

de originalitatea, rigoarea argumentaţiei, relevanţa şi corectitudinea informaţiei, calitatea exprimării, 

corectitudinea, modul de prezentare. Acest din urmă element implică puterea de convingere, coerenţa 

exprimării.  



Pentru susţinerea raportului, elevul are la dispoziţie 7-10 minute. Elevul va trebui să prezinte, pe 

scurt, rezultatele practicii realizate. Este necesar să scoată în evidenţă ceea ce este esenţial din 

activitatea practică, utilitatea practicii, abilitățile și competențele formate.  

Prezentarea poate fi însoţită, de o prezentare în Power Point, care trebuie să fie concisă şi sobră, 

însoţită de explicaţii orale. Prezentarea PowerPoint este un produs realizat de elev, și ulterior va fi 

evaluat respectiv cerințelor de expunere de imagini şi idei formulate. 

CONTINUTUL RAPORTULUI 

I.      Analiza generală de activitate a   întreprinderii: 

1.1  Descrierea tehnico – economică a întreprinderii. Analiza SWOT;  

1.2 Productivitatea, specializarea şi sortimentul întreprinderii; 

 1.3  Structura de producere şi schema aparatului de conducere; 

1.4 Baza materiei prime şi piaţa de desfacere.  

II.    Compartimentul tehnologic 

2.1  Recepţia materiilor prime, forma contractelor 

2.2 Operații tehnologice generale.  

2.3   Particularități de fabricare.  

2.4  Maturarea şi/sau fermentarea.  

2.5  Tratările termice.  

2.6  Pregătirea recipientelor şi ambalajelor pentru fasonare. 

2.7  Ambalarea, depozitarea și transportarea produselor finite . 

2.8  Caracteristica şi particularităţile tehnologice de producere a   producției de origine animală. 

2.9  Schemele tehnologice-bloc  vectoriale şi cu aparate. 

2.10   Utilizarea subproduselor. 

2.11  Inventarierea materială, acte şi procese verbale. 

   III.  Capitol economic, evidenţă şi contabilitate. 

3.1 Biroul de aprovizionare şi de desfacere. 

3.2  Planificarea economică şi contabilitatea. 

3.3  Biroul muncii şi salarizării. 

3.4 Evidenţa, contabilitate, calcularea tehnologică şi de seamă a  producţiei realizate. 

  IV.    Partea tehnică şi protecţia muncii. 

4.1  Descrierea secţiilor auxiliare şi de deservire. 

4.2  Energetica, transportul, cazangeria, apa, sistemul de canalizare. 

4.3  Construcţie, mecanizare şi automatizare. 

4.4  Protecţia   muncii, igiena şi sanitaria industrială. Protejarea mediului ambiant. 

  Concluzii, propuneri, sugestii.  

   V. Anexe:   

5. l  Calcule tehnologice la procesarea produselor de origine animală; 

5.2  Documente, scheme tehnologice, utilaj tehnologic modern; 

 

STRUCTURA  RAPORTULUI 
 

Raportul este  un document obligatoriu și se scrie în timpul practicii în baza ghidului,  a programei de 

practică și informația acumulată de la întreprindere. 

Raportul va avea următoarea structură: 

 Pagina de titlu 

 Foaia de deplasare(îndreptare)- fiecare elev înainte de a pleca la practică obligatoriu ia 

foaia de deplasare de la conducătorul instruirii practice și o prezintă în prima zi de practică la 

întreprindere. În ultima zi de practică foaia de deplasare completată și ștampilată se ia de la 

întreprindere  și se plasează în raport după pagina de titlu. 

 Caracteristica de la întreprindere semnată și ștampilată (completată de conducătorul de 

practică de la întreprindere). 



 Cuprins-va conține titlurile tuturor capitolelor însoțite de numîrul paginii la care începe 

fiecare capitol. 

 Întroducere- nu se numerotează ca capitiol 

 Capitolele- sunt numerotate crescător  conform  programei, fiecare avînd în partea finală 

fiind completate cu o concluzie ce sintetizează informația din cadrul capitolului. 

 Concluzii, propuneri, sugestii-cuprinde cele mai importante concluzii, opinia personală 

privind rezultatele practicii, precum și potențiale  direcții viitoare de dezvoltare. Concluziile 

raportului nu se numerotează ca și capitol. 

 Anexe-acestea apar într-o secțiune aparte, care nu se numerotează ca și capitol. Fiecare anexă 

se va menționa cel puțin odată în textul raportului și se numerotează în ordine 

crescătoare(Anexa 1;Anexa 2;Anexa 3 etc.) 

 

VIII. CERINŢE FAŢĂ DE LOCURILE DE PRACTICĂ 

Practica ce anticipează probele de absolvire se va desfășura la întreprinderi specializate în fabricarea 

produselor de origine animală. Elevii au posibilitatea de a decide individual locul de practică, cu 

condiţia că acestea îndeplinesc cerinţele de mai jos. Elevii care nu dispun de un loc de practică, sunt 

delegaţi de către instituţia de învăţământ, conform solicitărilor. 

Lista orientativă a locurilor de muncă/posturilor la care se va desfăşura practica: 

 

Nr. 

crt. 
Locul de muncă/postul Cerinţe faţă de locul de muncă/postul propus practicantului 

1. 
Întreprinderi de prelucrare 

a cărnii Dispun de secții de recepție, camere de depoazitare dotate cu 

instalații frigorifice, secții și utilaje de fabricare, laborator, depozit. 
2. 

Întreprinderi de prelucrare 

a laptelui 

IX. RESURSELE DIDACTICE RECOMANDATE ELEVILOR 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ procurată 

resursa 

1. 
Constantin Banu, Petru Alexe, Camelia Vizireanu, Procesarea 

industrială a cărnii, editura Tehnică, Bururești 2003 

Sala de lectură 

Biblioteca 

2. 
Carol Csaltós, Adriana Bîrcă, Tehnici și tehnologii de 

prelucrare a cărnii, editura Tehnica-Info, Chișinău 2003 

Sala de lectură 

Biblioteca 

3. 

Constantin Banu, Pavel Dinache, Mihai Muscă, Aurelia 

Ionescu, Ivo Eisele, Tehnologia cărnii și a subproduselor, 

editura didactică și pedagogică, București 1980 

Sala de lectură 

Biblioteca 

4. 

Grigore Ganea, Gheorghe Gorea, Dorel Cojoc, Mircea Bernic, 

Utilaj tehnologic în industria alimentară, Vol. I, editura 

Tehnica-Info, Chișinău 2003 

Sala de lectură 

Biblioteca 

5. 

Grigore Ganea, Gheorghe Gorea, Dorel Cojoc, Mircea Bernic, 

Utilaj tehnologic în industria alimentară, Vol. I, editura 

Tehnica-Info, Chișinău 2003 

Sala de lectură 

Biblioteca 

6. Banu C  Vizereanu, C Procesarea industrială a laptelui Editura Sala de lectură 



Tehnică, Bucureşti 1998. Biblioteca 

7. 
Banu C.şi a. Totul despre îngheţată. Editura Tehnică, Bucureşti 

1993. 
Sala de lectură 

Biblioteca 

8. 
Guzun, V. Industrializarea laptelui. Editura „TEHNICA – 

INFO”, Chişinău, 2001. 
Sala de lectură 

Biblioteca 

9. 
Guzun V. Tehnologia laptelui şi a produselor lactate. Editura 

„Universitar”,Chişinău, 1996. 
Sala de lectură 

Biblioteca 

10 

Regulamentul de organizare și desfășurare a procesului 

educațional în instituția de învățămînt mediu de specialitate. 

Aprobat prin Hotărîrea Colegiului Ministerului Educației 

nr.7.2.7.din 4 octombrie 2004, Capitolul III. Instruirea practică a 

elevilor. 

Sala de lectură 

Biblioteca 

11 
 Regulamentul privind instruirea practică a elevilor în instituțiile 

de învățămînt mediu de specialitate,MAIA RM 

Sala de lectură 

Biblioteca 

 

 


