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 Conform planului nou de învăţămînt pentru ciclul I, aprobat 
de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, studenţii trec 
practica inginerească în semestrul 5. 
 Prezentele indicaţii metodice conţin programul stagiului 
studenţilor pentru o durată de 5 săptămîni la intreprinderile 
industriei de zahăr şi a produselor zaharoase. 
  
 Elaborare: conferenţiar Antonovici A. 
 Redactor responsabil: dr., prof. Balanuţă A. 
 Recenzent: lector superior Chiaburu V. 
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            1. Scopul practicii 
 Studenţii anului 3 efectuează practica inginerească la 
întreprinderile industriei alimentare (făbrici de zahăr, de amidon şi 
glucoză, produse zaharoase) după ce au studiat o bună parte din 
cursurile de specialitate. 
 Scopul acestei practici este de a permite studenţilor să-şi 
aprofundeze şi să fixeze cunoştinţele teoretice însuşite la 
disciplinele de specialitate la universitate. 
 Se urmăreşte  ca studenţii să cunoască schema tehnologică 
de fabricaţie a zahărului şi a produselor zaharoase, să aplice 
cunoştinţele acumulate la controlul proceselor de producţie în 
diferite faze de fabricaţie şi să însuşească noţiunile necesare în 
domeniul organizării a întregii activităţi din întreprindre. 
  
 2. Bilanţul timpului de lucru : 

• Cunoaşterea generală a întreprinderii – 18 zile 
• Lucrări în secţiile de fabricaţie şi laborator – 5 zile 
• Excursie documentară la alte întreprinderi – 2 zile 

Total : 25*6 ore = 150 ore 
 

3. Conţinutul practicii 
• Cunoaşterea generală a întreprinderii. 

Studentul trebuie să se familiarizeze cu toate clădirile 
întreprinderii cu destinaţia lor : clădirile administrative, 
clădirile pentru secţiile de producţie, clădirile pentru secţiile 
auxiliare (centrală termică, secţia mecanică, etc). 
Drumurile de acces şi căile de comunicaţie din incinta 

întreprinderii (drumurile rutiere şi de cale ferată). 
• Secţiile auxiliare : 
- centrală termică, tipul cazanelor de abur, 

caracteristicile tehnice, debitul şi parametrii aburului 
produs, consumul de combustibil, apă de alimentare 
şi instalaţiile de epurare a apei. 


