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TEHNOLOGII MODERNE ÎN INDUSTRIE 

1. Date despre unitatea de curs :  Tehnologii moderne оn industrie 

Facultatea IEB 

Catedra/departamentul Economie єi Management 

Cicluldestudii Studiisuperioaredelicenюг, ciclul I 

Programuldestudiu 361.1 Contabilitate., 363.1. Business șiadministrare,  

Anuldestudiu Semestrul Tipdeevalua
re 

Categoriafor
mativг 

Categoriadeo
pюionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu 
frecvenţă); 

II (învăţământ cu 
frecvenţăredusă) 

 

3 

 

4 

 

E  

 

E, LV 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A-unitate de 
cursopțional 6 

 

6 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore 
оnplanulde 
оnvгюгmвnt 

Dincare 

Ore auditoriale Lucrulindividual 

Curs Laborator/seminar Proiectdean Studiulmaterialuluiteoretic Pregгtireaplicaюii 

180 (zi) 
180 (f/r) 

45 
12 

/ 45 
/12 

- 
- 

45 
78 

45 
78 

 
3. Precondiюii de acces la unitatea de modul 

Conformplanuluideînvăţământ  Managementul general, Managementul calității 

Conformcompetenţelor -    familiarizarea cu procesarea industrială a materiilor prime vegetale și 
animale în unele subramuri din industria alimentară în vederea obținerii 
produselor calitative; 
- cunoașterea tehnologiilor moderne de obținere a produselor 
alimentare prin procese fizico-chimice; 
-   cunoașterea tehnologiilor  și metodelor moderne  de producere a 
materiei prime, semifabricatelor și a producției finite; 
-   cunoașterea metodelor de prelucrare și tratare a materiei prime  și 
metodelor de apreciere a indicilor de calitate a materiei prime, 
semifabricatelor, produselor  finite; 
- cunoașterea utilajului modern la producerea produselor alimentare. 
- Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din 
aria științelor exacte, tehnice şi tehnologice, pentru rezolvarea unor 
sarcini specifice proiectării, fabricării și exploatării utilajului tehnologic.  

 
4. Condiюii de desfгєurare a procesului educaюional pentru 

Curs Pentruprezentareamaterialuluiteoreticîn sala de curs este nevoie de 
proiectorşicalculator.  Nuvorfitolerateîntârzierilestudenţilor, 
precumşiconvorbiriletelefoniceîntimpulcursului. 

Laborator/seminar Studenţiivorefectuareferatepetemecorespunzătoaredin 
domeniuluiindustrieialimmentare. Pentru susținerea referatuluicu 
întârzieresedepunctează cu 1pct./săptămână de întârziere. 

http://www.utm.md/
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5. Competenюe specifice acumulate 

Competenţeprofesionale CP4.Aplicarea de principii şi metode fundamentale în evaluarea variantelor 
de alternativă pentru soluţionarea problemelor specifice 
întreprinderilor industriei alimentare .   

- Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru 
adoptarea tehnicilor şi metodelor de bază necesare în procesele de 
soluţionare a problemelor specifice întreprinderilor industriei 
alimentare. 

- Utilizareaunorprincipiişimetodefundamentale de 
bazăpentrusoluţionareaproblemelor/ situaţiilor bine definite, 
tipicedomeniului economic încondiţii de asistenţăcalificată. 

Abilitгțiprofesionale CP6. Cunoaєterea, оnюelegerea conceptelor, teoriilor domeniului єi al ariei 
de specializare, utilizarea lor adecvatг оn procesul de comunicare. 

- Utilizarea cunoştinţelor fundamentale pentru explicarea şi 
interpretarea unor situaţii, procese, fenomene economice; 

- Elaborarea  variantelor alternative de soluюionare a problemelor la 
nivel de оntreprindere din industria alimentarг; 

- Evaluarea procedeelor tehnice єi metodelor specifice de activitate a 
оntreprinderilor din industria alimentarг єi selectarea deciziilor 
optime; 

- Utilizarea cunoєtinюelor fundamentale pentru elaborarea 
variantelor alternative de soluюionare a problemelor specifice 
оntreprinderilor din industria alimentarг; 

Competenюetransversale CT 1. Aplicarea valorilor şi eticii profesionale de inginer şi executarea 
responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi 
asistentă calificată. 

CT 2. Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă 
pe diferite paliere ierarhice. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, 
cooperării, atitudinii pozitive şi respectului faţă de colegi, diversităţii şi 
pluralismului de opinii şi cultură şi îmbunătăţirea continuă a nivelului de 
profesionalism. 

CT 3. Autoevaluarea obiectivă a nevoiide formare profesională continuă în 
scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptăriila dinamica cerinţelor acesteia 
şi pentru dezvoltarea personală şi profesională.  

 

6. Obiectiveleunitгюii decurs:  Tehnologii moderne оn industrie 

Obiectivulgenera
l 

Tehnologiileșimetodele moderne de prelucrare a materiei prime, semifabricatelor, 
producțieifiniteоnindustriaalimentarг. 

Obiectivelespeci
fice 

Sг cunoascг tehnologiadeprelucrareastrugurilorpentruproducereavinurilormaterieprimг 
albe, roze șiroșii naturale șilicoroase; 
Sг cunoascг metodeledetratare, maturare și оmbuteliereavinurilor ; 
Sгcunoascгcaracteristicageneralг  de producere a vinurilorspumante ; 
Sгcunoascгclasificareadivinurilorșischemeletehnologice de producere a divinurilor; 
Sгcunoascгtehnologiașimateriaprimгpentruproducereaberii; 
Sгcunoascгmodificгrile structural la fabricareaproduselorconservate din materii prime 
vegetale- fructeși legume; 
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Sгapreciezecaracteristicilefizico-chimiceșisenzoriale ale produseloralimentare; 
Sгelaborezeschemeletehnologiceоmbunгtгțite de fabricare a produselorconservate ; 
Sгefectuezecalculelespecificeоnsubramurileindustrieialimentarepentruoptimizareatehno
logiiloraplicate. 
Sг selecteze єi sг propunг tehnologii și utilaje moderne optime оn funcюie de specificul 
оntreprinderii .Sг elaboreze instrucюiuni de selectare , montare, оntreюinere єi 
exploatare a mijloacelor de la оntreprindere. Sг realizeze calcule de proiectare a 
tehnologiilor și utilajelor moderne. 

 
7.Conюinutul unitгюii decurs :  Tehnologii moderne оn industrie 

Tematica activitгюilor didactice 

Numгrul de ore 

оnvгюгmвnt 
cu 

frecvenюг 

оnvгюгmвnt 
cu frecvenюг 

redusг 

Tematica prelegerilor 

T1.Introducere. Disciplina şi sarcinile  tehnologiilor în Industria  
Alimentară. Materia  primă utilizată în Industria Alimentară 

1 0,5 
 

0,5 
 

T2.Clasificarea produselor din struguri. Vinul  ca  băutură alcoolică. 2 

T3 Tehnologii moderne  de  producere a  vinurilor albe, roze  și roșii 
naturale.  

3 1 
 

T4Tehnologii moderne de  producere a  vinurilor licoroase  și vinurilor 
aromatizate. 

2 

T5.Tehnologii moderne de producere a  vinurilor efervescente. 
2 

1 
 

T6Tehnologii moderne de producere a divinurilor. Clasificarea divinurilor. 2 1 

T7. Tehnologia de producere a  berii 2  

T8. Tehnologia de producere a  bгuturilor nealcoolice. 1  

T9 Procesarea  industrialг a fructelor și legumelor. Calitatea produselor 
alimentare. Clasificarea  produselor conservate. Metode  de conservare. 
Capacitate de producere a оntreprinderii.  

2 1 

T10 Tehnologii moderne de conservare  a legumelor. Tehnologia de 
fabricare conserve-naturale – mazгre verde conservatг, porumb zaharat. 

2 1 

T11 Tehnologii moderne de procesare industrialг tomate. Tehnologia de 
fabricare  suc de tomate și produse concentrate din tomate- pastг de 
tomate, sosuri.  

2  

T12 Tehnologii moderne de prelucrare industrialг mere. Tehnologia de 
fabricare suc de mere limpezit și nelimpezit, suc de mere concentrat. 
Fabricarea suc cu pulpг. 

3 1 

T13  Tehnologii moderne de prelucrare industrialг fructe sвmburoase. 
Fabricarea conservelor cu conținut redus de zahгr – dulceațг, gem, 
magiun. 

2 1 

T14 Tehnologia de procesare  industrialг sfeclг de zahгr. Fabricare zahгr 
rafinat și nerafinat. 

2  

T15 tehnologia de fabricare ulei floarea soarelui. Rafinare ulei de presг și 
extracție. 

2  

T16.Destinaюia maєinilor єi utilajelor folosite оn industria alimentarг.  
Consideraюii generale. 

1 1 

T 17Maєini de spгlat fructe єi legume. Consideraюii generale. 1 1 
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T18Maєini de spгlat ambalaje. Consideraюii generale. 1  

T 19Maєini de condiюionat. Maєini de calibratfructeєilegume 1  

T 20Maєini de zdrobit. Consideraюii generale. 1  

T 21Prese. Consideraюii generale 1  

T 22 Maєini de mгrunюit fin. Maєini de strecurat єi rafinatrice. 1  

T 23Utilaje de оnchis recipiente 1  

T 24  Ambalareaproduselor. Dozareavolumetricгєiumplereaambalajelorcu 
produselichide . 

1  

T 25Maєini de etichetat recipiente 1  

T 26Blanєatoare.  Consideraюii generale. 1  

T 27Pasteurizarea produselor alimentare 1 1 

T 28Instalaюii de sterilizare. Consideraюii generale. 1  

T 29Utilaje pentru distilare, utilizate оn vinificaюie. 1  

T 30Cuptoare de pвine. 1 1 

Total  45 12 

 

Tematica activitгюilor didactice 

Numгrul de ore 

оnvгюгmвn
t cu 

frecvenюг 

оnvгюг
mвnt cu 
frecven

юг 
redusг 

Tematica seminarelor 

S1. Strugurii  ca  materie  primă pentru  producerea vinurilor şi altor  produse 
alimentare. Clasificarea  produselor din struguri. 

1 0,5 

S2.  Clasificarea vinurilor  și caracteristica organoleptică a vinurilor. 1 0,5 

S3.Tehnologii modernede  producere a  vinuriloralbe, rozeșiroșiinaturale.  2 1 

S4  Calculele la cupajare vinurilor 2           

S5 .Tehnologii moderne  de producere a vinurilor efervescente. 3 1 

S6. Calculul la producerea  cupajului de divin. 3 1 

S7. Tehnologia de producere a   berii 2  

S8  Obținerea bгuturilor nealcoolice 1  

S9 Calculul capacitгții de producere a оntreprinderii - secției de producere 
conserve din fructe și legume. 

2 1 

S10 Calcule specifice la fabricarea conserve naturale din legume. 2 1 

S11 Calcule specifice la fabricarea conservelor din tomate 4 1 

S12 Calcule specifice la fabricarea sucurilor din fructe sгmвnțoase și sвmburoase. 3 1 

S13 Calcule specifice la fabricarea conserve – dulceațг, gem, magiun. 4  

S 14 Indicii proprietгюilor tehnologice ale materiilor prime  єi a semifabricatelor. 1 1 

S15Calculul maєinilor de spгlat produse agroalimentare. 1  

S16 Calculul maєinilor de spгlat recipiente. 1  

S17Construcюia maєinilor de calibrat. 1 1 

S18Calculul zdrobitorului cu ciocane. 1  

S19Calculul tamburului perforat. 1  

S20Calculul omogenizatoarelor cu pistoane 1  

S21Calculul maєinilor de оnchis sticle. 1 1 

S22Calculul maєinilor de dozat lichide alimentare 1  

S23Calculul maєinilor de etichetat. 1  
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S24Calculul termic al blanєatorului cu bandг. 1  

S25Descrierea funcюionгrii єi construcюiei pasteurizatorului cu tunel. 1 1 

S26Calculul sterilizatorului cu tambur rotativ. 1  

S27Distilarea єi rectificarea. Elemente de calcul. 1  

S28Bilanюul termic al cuptorului de pвine. 1  

Total 45 12 
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20. Evaluare 

Curentг 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

20% 20 % - 60% 

Standard minim de performanюг 
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Prezenюa єi activitatea la prelegeri єi seminare; 
Obюinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestгri; 
Demonstrarea оn lucrarea de examinare finalг a cunoaєterii condiюiilor de aplicare a procedeelor de modelare 
constructivг. 

 


