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1. Tema proiectului (denumirea obiectivului proiectat, caracterizarea 

obiectivului) 

2. Justificarea necesităţii şi oportunităţii realizării elementului de proiect 

3. Elemente de inginerie tehnologică 

Varianta I (Clasic) 

3.1.1. Analiza comparativă a tehnologiilor existente pe plan mondial pentru realizarea 

producţiei proiectate 

3.1.2. Elemente definitorii ale produselor utilizate în proiect (caracteristici, standarde, 

alte reglementări) 

3.1.3. 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). 

3.1.4. Elemente de automatizare în strânsă corelaţie cu sistemul de siguranţă 

3.1.5. Măsuri de protecţia muncii şi stingere a incendiilor 

4. Managementul calităţii şi siguranţei alimentare 

4.1.1. Documente de referinţă 

4.1.2. Programe preliminare 

4.1.3. Identificarea pericolelor, a CCP-urilor, stabilirea măsurilor de control, a 

procedeelor de control şi a acţiunilor corective. 

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

4.1.5. Proceduri operaţionale 

4.1.6. Proceduri de retragere a produsului neconform 

4.1.7. Managementul situaţiilor de criză 

4.1.8. Auditul intern 

4.1.9. Îmbunătăţirea sistemului de management 

5. Igiena obiectivului proiectat 

5.1.1. Metode şi sisteme de igienizare 

6. Calculul economic (costurile calităţii, costuri cu expertizarea) 

7. Material grafic 

7.1.1. Schema de operaţii 

7.1.2. Schema de legături (cu elemente de automatizare – facultativ) 

7.1.3. Planul de amplasare al spaţiilor şi utilajelor 

7.1.4. Schiţa de ansamblu a unităţii (amplasare generală) 

8. Bibliografie  
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1. Tema proiectului (denumirea obiectivului proiectat, caracterizarea 

obiectivului) 

2. Justificarea necesităţii şi oportunităţii realizării elementului de proiect 

3. Elemente de inginerie tehnologică 

Varianta II (de cercetare) 

3.1.1. Analiza comparativă a tehnologiilor existente pe plan mondial pentru realizarea 

producţiei proiectate 

3.1.2. Descrierea concretă a situaţiei existente (tehnologie, utilaje, amplasare) 

3.1.3. Caracteristici materii prime, materii auxiliare, materiale şi produse finite.. 

3.1.4. Elemente de automatizare în strânsă corelaţie cu sistemul de siguranţă 

3.1.5. Măsuri de protecţia muncii şi stingere a incendiilor 

4. Managementul calităţii şi siguranţei alimentare 

4.1.1. Documente de referinţă 

4.1.2. Programe preliminare 

4.1.3. Identificarea pericolelor, a CCP-urilor, stabilirea măsurilor de control, a 

procedeelor de control şi a acţiunilor corective. 

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

4.1.5. Proceduri operaţionale 

4.1.6. Proceduri de retragere a produsului neconform 

4.1.7. Managementul situaţiilor de criză 

4.1.8. Auditul intern 

4.1.9. Îmbunătăţirea sistemului de management 

5. Igiena obiectivului proiectat 

5.1.1. Metode şi sisteme de igienizare 

6. Calculul economic (costurile calităţii, costuri cu expertizarea) 

7. Material grafic 

7.1.1. Schema de operaţii 

7.1.2. Schema de legături (cu elemente de automatizare – facultativ) 

7.1.3. Planul de amplasare al spaţiilor şi utilajelor 

7.1.4. Schiţa de ansamblu a unităţii (amplasare generală) 

8. Bibliografie  


