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I. Preliminarii

Curriculumul stagiului de practică Practica tehnologică II, specialitatea 71520 Mașini și aparate în

industria alimentară, plan de învăţământ ediţia 2016, se încadrează în aria stagiilor de practică şi se

studiază în semestrul VIII, în volum de 90 ore.

Practica tehnologică are loc la întreprinderile prelucrătoare din industria alimentară cu un grad

înalt de dezvoltare, care folosesc pe larg realizările ştiinţei şi tehnicii, tehnologii noi şi utilaj modern.

Repartizarea elevilor la practică se face în corespundere cu contractele încheiate anterior între colegiu şi

întreprinderile industriale.

    Toate întrebările legate de practică elevii le vor hotărî prin intermediul conducătorului practicii de la

întreprindere sau mentorului din cadrul instituției de învățământ. Pe parcursul practicii elevii vor

îndeplini raportul și jurnalul zilnic al lucrărilor efectuate, care după finalizarea practicii se vor viza de

conducătorul practicii de la întreprindere şi vor fi prezentate conducătorului practicii din colegiu nu mai

târziu de 3 zile după revenire. Structura şi conţinutul raportului se anexează.

II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională

Practica tehnologică ocupă un rol important în procesul instructiv-educativ, deoarece asigură

pregătirea profesională a elevilor. Această pregătire implică o colaborare eficientă a viitorilor specialişti

cu producerea. Practica tehnologică are menirea de a asigura studierea particularităților tehnologice la

fabricarea produselor alimentare, formarea deprinderilor de lucru de sine stătător la diferite etape ale

procesului de producție, familiarizarea cu organizarea activității unei întreprinderi și diferite metode de

dirijare a proceselor tehnologice. Împreună cu alte stagii de practică, practica tehnologică va forma

competențele profesionale necesare unui tehnician în domeniile susnumite. Pentru formarea acestor

competențe se recomandă încadrarea elevilor la executarea nemijlocită a lucrărilor la locuri concrete de

muncă. În procesul de instruire practică vor fi respectate aspectele privind securitatea și sănătatea în

muncă și protecţia mediului ambiant.

III. Competenţele profesionale specifice stagiului de practică

CS1. Familiarizarea cu structura întreprinderii și sortimentul producției;

CS2. Analiza tehnologiilor aplicate la întreprinderea dată, reglementărilor tehnice și ordinea întocmirii

lor;

CS3.Aprecierea proprietăților fizice, fiziologice și tehnologice a materiei prime, semifabricatelor și

produselor finite;

CS4. Identificarea operațiilor tehnologice și utilajului necesar pentru realizarea acestor operații;

CS5. Estimarea cerințelor securității și sănătății în muncă.
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IV. Administrarea stagiului de practică

Codul

stagiului de

practică

Denumirea stagiului de

practică

Se
m

es
tr

ul

N
um

ăr
ul

de
să

pt
ăm

îâ
ni

N
um

ăr
ul

de
or

e

Pe
rio

ad
a

M
od

al
ita

te
a

de
ev

al
ua

re

N
um

ăr
ul

de
cr

ed
ite

Practica tehnologică II VIII 3 90 Martie-

aprilie

Raport 3

V. Descrierea procesului de desfășurare a stagiului de practică

Activătăți/Sarcini de lucru
Produse de

elaborat
Modalități de

evaluare
Durata de
realizare

A1. Familiarizarea cu întreprinderea și
regimul de lucru. Instruirea privitor la
securitatea și sănătatea în muncă
S1: Descrierea întreprinderii, istoriei de
dezvoltare și structurii;
S2: Identificarea regimului de lucru și
aprovizionare al întreprinderii;
S3: Analiza indicatorilor tehnico-economici ai
întreprinderii;
S4: Însușirea cerințelor de securitate și
sănătate în muncă și de protecție a mediului
ambiant.

Fișa de instruire în
domeniul securității
și sănătății în muncă

Rezumat scris

Jurnal de practică

Raport

Prezentarea
rezultatelor

Întocmirea
jurnalului de

practică

Prezentarea
raportului

6 ore

A2. Familiarizarea cu sortimentul producției
și tehnologiile de producție aplicate
S1: Identificarea sortimentului producției
fabricate la întreprindere;
S2: Analiza caracteristicilor materiei prime,
semipreparatelor și produselor finite;
S3: Observarea tehnologiilor aplicate la
întreprindere;
S4: Distingerea inovațiilor în domeniul
tehnologiilor;
S5: Descrierea operațiilor fluxului tehnologic
de fabricație;
S6: Recunoașterea utilajului tehnologic folosit
pentru realizarea proceselor tehnologice.

Jurnal de practică

Rezumat scris

Scheme tehnologice
întocmite

Raport

Prezentarea
rezultatelor

Întocmirea
jurnalului de

practică

Prezentarea
raportului

12 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

Jurnal de practică

Rezumat scris

Demonstrarea
deprinderilor
practice de
executare a
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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.

Fișe tehnologice
întocmite

Raport

lucrărilor

Prezentarea
argumentelor

Întocmirea
jurnalului de

practică

48 ore

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.
S5: Participarea la:
- recepția materiei prime
- controlul, reglarea și optimizarea
parametrilor tehnologici
- analiza abaterilor posibile, prevenirea și
lichidarea lor
- calculele în procesul tehnologic
- evidența și controlul pierderilor la diferite
etape ale procesului tehnologic
- 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

12 ore

A5. Excursii la alte subdiviziuni, întreprinderi
din ramură.
S1: Identificarea sortimentului producției
fabricate la întreprindere;
S2: Analiza caracteristicilor materiei prime,
semipreparatelor și produselor finite;
S3: Observarea tehnologiilor aplicate la
întreprindere;
S4: Distingerea inovațiilor în domeniul
tehnologiilor;
S5: Descrierea operațiilor fluxului tehnologic
de fabricație;
S6: Recunoașterea utilajului tehnologic folosit
pentru realizarea proceselor tehnologice.

Jurnal de practică

Rezumat scris

Raport

Demonstrarea
rezultatelor

Întocmirea
rezumatului

Prezentarea
raportului

6 ore

A6. Sistematizarea materialului informativ
colectat şi întocmirea raportului. Studiu de caz

Demonstrarea
rezultatelor
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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.

Portofoliu

Rezumat scris în baza
excursiei.

Alcătuirea schemelor
tehnologice

Explicarea
schemelor

tehnologice

Întocmirea
rezumatului

Prezentarea
raportului

6 ore

Total 90 ore

VI. Sugestii metodologice

În cadrul stagiului de practică Practica tehnologică II se recomandă abordarea instruirii centrate

pe elev prin activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de

învăţare ale fiecărui elev.

Acestea vizează următoarele aspecte:

§ aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual,

practic) pentru transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie;

§ îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului

(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,

experimentul şi lucrul individual) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de

genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.;

§ folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii,

prin recurgere la modele concrete, potrivite competenţelor din modul;

§ însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea

spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

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;

· Vizite de documentare la agenţi economici.

Navigare pe Internet în scopul documentării.
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Conținutul raportului

1. Caracteristica generală a întreprinderii

2. Sortimentul producției

    3.  Organizarea procesului tehnologic

3.1. Caracteristica materiei prime de bază și auxiliare

3.2. Caracteristica produsului finit

3.3. Schemele tehnologice-tip de producție

3.4. Descrierea proceselor tehnologice

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

funcționare, caracteristici tehnice )

    4. Calcule tehnologice, rețete de fabricație

    5. Controlul tehno-chimic

5.1. Controlul indicilor de calitate a materiei prime

5.2. Controlul tehno-chimic pe fazele de producție

5.3. Controlul tehno-chimic de calitate a produsului finit

    6. Indicii de calitate, defecte, cauze și remedieri

    7. Securitatea și sănătatea muncii la întreprindere

    8. Protecția mediului ambiant

    9. Excursii (de descris cu ce secţii s-a făcut cunoştinţă, cu excepţia secţiei, unde s-a făcut practica, dacă

s-a vizitat o altă întreprindere de expus tipul ei, structura, capacitatea, sortimentul producţiei şi

impresiile în general)

   10. Anexe

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică

Nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi demonstrat fiecare dintre

rezultatele învăţării. Pe parcursul practicii tehnologice elevii îndeplinesc un jurnal zilnic despre lucrările

efectuate. La finele practicii se elaborează un raport final, care reprezintă materialul sistematizat al

activităţii întreprinderii şi elevului în dependenţă de programa stagiului de practică. Raportul va conţine

circa 30 pagini de format A4. Textul trebuie să fie redactat în corespundere cu conţinutul din anexa 1.

La finele practicii conducătorul practicii de la întreprindere va întocmi o caracteristică pentru elev despre

manifestarea lui în timpul practicii. Totodată elevul poate susține la întreprindere și o probă de calificare

în fața unei comisii, care va aprecia competențele profesionale obținute.

Susținerea raportului se efectuează la reîntoarcerea în colegiu și este verificat de către conducătorul

practicii de la colegiu.
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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. SRL Aestivum Prim;

4. SA Argon Sigma;

5. II CAD-Colibaba.

IX. Resursele didactice recomandate elevilor

VIII. Cerințe față de locurile de practică

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

alimentară din raion și regiune. Eficiența stagiului va depinde de dotarea secțiilor și laboratoarelor de

producere, nivelul de modernizare al întreprinderii, materiile prime şi auxiliare necesare preparării

produselor de panificație, patiserie, cofetărie și paste făinoase, diversitatea sortimentului și rețetele de

fabricație, 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. Cristea A. ş.a. Tehnologii generale în industria alimentară

fermentativă. Manual pentru cl. X-a. Editura CD PRESS. 2012. Biblioteca colegiului

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

3. Nichita L. ș.a. Industria alimentară. Manual pentru cl.IX.
Bucureşti. Editura Oscar Print. 2004. Biblioteca colegiului

4. Ковальская Л.П. Технология пищевых производств. М.
1988. Biblioteca colegiului

5. Назаров Н.И. Общая технология пищевых производств.
М. 1981. Biblioteca colegiului

6. Cristea A. ş.a. Tehnologii generale în industria alimentară
fermentativă. Manual pentru cl. X-a. Editura CD PRESS. 2012. Biblioteca colegiului

7. Regulamente tehnologice a diferitor tipuri de procese
tehnologice din panificație, cofetărie și paste făinoase. Biblioteca colegiului

8. Reglementări tehnice pentru aprecierea indicilor de calitate.
Biblioteca colegiului

9. Documente normativ-tehnice a întreprinderilor din ramură.
Biblioteca colegiului


