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Cuprins  

1 Tema proiectului (denumirea obiectivului proiectat, capacitatea de producţie, profilul de 

producţie) 

2 Justificarea necesităţii şi oportunităţii realizării elementului de proiect 

3 Elemente de inginerie tehnologică 

3.1 Analiza comparativă a tehnologiilor existente pe plan mondial pentru realizarea 

producţiei proiectate 

3.2 Elemente definitorii ale produselor utilizate în proiect (caracteristici, standarde, alte 

reglementări) 

3.3 Alegerea definitivă a tehnologiei utilizate în realizarea proiectului şi descrierea schemei 

tehnologice cu detalierea operaţiilor şi a factorilor care influenţează producţia (schema 

controlului pe faze, regimul de lucru al instalaţiei). 

3.4 Calculul bilanţului de materiale (bilanţul total şi acolo unde este cazul bilanţul parţial, 

consumul specific, randamente de fabricaţie) 

3.5 Bilanţ termic ( unde este cazul) 

4 Elemente de operaţii şi utilaje 

4.1 Alegerea şi dimensionarea utilajelor 

4.2 Realizarea diagramei operaţiilor şi a cronogramei de funcţionare a utilajelor şi 

diagramelor de utilităţi 

4.3 Calculul suprafeţei de producţie 

4.4 Elemente de automatizare 

4.5 Măsuri de protecţia muncii şi stingerea incendiilor 

5 Managementul calităţii şi siguranţei alimentare 

5.1 Documente de referinţă 

5.2 Identificarea pericolelor, a CP/CCP, stabilirea măsurilor de control, a procedeelor de 

control şi a acţiunilor corective. 

5.3 Controlul de recepţie (planuri de control) şi/sau de proces (fişa x, R şi x,S) 

6 Igiena obiectivului proiectat 

6.1 Metode şi sisteme de igienizare 

6.2 Calculul economic (valoare utilaje, consumuri de materii prime, utilităţi, lista 

personalului) 

6.3 Determinarea costului unui produs sau a unei operaţii 

6.4 Calculul unor indicatori sintetici de eficienţă (profit, productivitate, etc) 
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7 Material grafic 

7.1 Schema de operaţii 

7.2 Schema de legături (cu elemente de automatizare – facultativ) 

7.3 Diagrama operaţiilor şi cronograma funcţionării utilajelor 

7.4 Diagramele consumurilor de utilităţi 

7.5 Planul de amplasare al spaţiilor şi utilajelor 

7.6 Schiţa de ansamblu a unităţii (amplasare generală) 

8 Bibliografie  

Anexe 

 
 

PRECIZĂRI IMPORTANTE PENTRU REDACTAREA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ  

 
StudenŃii din anul IV specializarea CONTROLUL ŞI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE 
sunt rugaŃi să Ńină seama în elaborarea şi redactarea proiectului de diplomă de o serie de reguli 
suplimentare, aprobate de Consiliul Profesoral al FacultăŃii de ŞtiinŃa şi Ingineria Alimentelor, in 
data de 23.02.2017. 
 
Astfel, se recomandă ca partea descriptivă, de documentare, realizată pentru proiectului de diplomă 
şi formată din: 

- punctele 3.1 şi 3.2 de la capitolul 3. Elemente de inginerie tehnologică şi 
- punctele 5.1, 5.2 si 5.3 de la capitolul 5. Managementul calităŃii şi siguranŃei alimentare 

să fie inclusă in Anexa proiectului.  
În cuprinsul proiectului propriu-zis se vor regăsi doar aspectele aplicative, originale, care sunt 
specifice obiectivului proiectat şi nu constituie parte de documentare. Ca urmare a acestor 
modificări la punctele 3.1, 3.2, 5.2 şi 5.3 din cuprinsul proiectului vor rămâne doar trimiterile către 
partea documentară şi/sau un scurt rezumat al acesteia. 
 

Director specializare, 
Prof. dr. ing. Daniela Borda 

 
 


