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INGINERIA  SISTEMELOR DE PRODUCȚIE 

1. Date despre unitatea de  curs:  Ingineria sistemelor de producție 

Facultatea TMIA 

Catedra/departamentul Enologie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 521.8 Inginerie și management în industria alimentară 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu 
frecvenţă);   ISP-I   ;  ISP-II 
III (învăţământ cu 
frecvenţă redusă)  ISP-I; 
iSP-II 

 
5 și 6; 

 
6 și 7 

E; E  
 
E, LV 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4;4 

 
4;4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 
învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar Proiect de an 
Studiul 

materialului 
teoretic 

Pregătire aplicaţii 

ISP-I     120 
ISP-II     120 

36 
30 

 
 

24 
30 

- 
20 

 

30 
20 

 

30 
20 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs 

Conform planului 
de învăţământ 

 Grafica inginerească, Microbiologia generală, Tehnologia  generală a produselor 
alimentare,  Sanitaria și igiena,  Utilaj industrial ,Managementul marketingului  

Conform 
competenţelor 

- Modalitatea  rațională de procesare industrială a materiilor prime viticole și 
horticole; 

-  cunoașterea cerințelor către producerea materiei  prime, semifabricatelor și 
a producției finite; 

- cunoașterea tehnologiilor  și metodelor  de producere a materiei prime, 
semifabricatelor și a producției finite; 

- cunoaterea utilajului tehnologic de producere a materiei prime, 
semifabricatelor  și 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. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator.  Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile 
telefonice în timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor efectua proiecte de an la disciplina dată și termenul de susținere a 
proiectului – o săptămână după finalizarea acestuia. Pentru  susținerea proiectului  
cu întârziere se depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere. 

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

Competenţe 
profesionale 

CP4. Utilizarea unor principii şi metode fundamentale de bază pentru soluţionarea 
problemelor/ situaţiilor bine definite, tipice domeniului economic în condiţii de 
asistenţă calificată. 

- 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 evalua-re pentru 
adoptarea tehnicilor şi metodelor de bază necesare în procesele de soluţionare 
a problemelor specifice întreprinderilor industriei alimentare. 

- Elaborarea de proiecte profesionale specifice domeniului economic, selectând 
şi utilizând principii concrete şi metode specifice pentru soluţionarea 
problemelor specifice întreprinderilor industriei alimentare. 

Abilități 
profesionale 

CP6.  Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor domeniului şi al ariei de 
specializare, utilizarea lor adecvată în procesul de comunicare. 

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

- Elaborarea  variantelor alternative de soluţionare a problemelor la nivel de 
întreprindere din industria alimentară; 

- Evaluarea procedeelor tehnice şi metodelor specifice de activitate a 
întreprinderilor din industria alimentară şi selectarea deciziilor optime; 

- Utilizarea cunoştinţelor fundamentale pentru elaborarea variantelor alternative 
de soluţionare a problemelor specifice întreprinderilor din industria alimentară; 

Competenţe 
transversale 

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 nevoii de formare profesională continuă în scopul 
inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru 
dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi a 
cunoştinţelor din domeniul comunicării şi tehnologiilor informaţionale. 

 

6. Obiectivele unităţii de modul    Ingineria sistemelor de producție 

Obiectivul 
general 

Proiectarea secțiilor de prelucrare, tratare, maturare și îmbuteliere la întreprinderile 
alimentare; 

Obiectivele 
specifice 

Să cunoască regulile generale de proiectare a întreprinderilor alimentare ; 
Să cunoască normele de proiectare în industria alimentară ; 
Să  analizeze critic și să determine locurile vulnerabile în sistemele de producție de  
fabricare a produselor vinicole și a conservelor ; 
Să argumenteze documentar caracteristicile de calitate a materiilor prime, materialelor 
auxiliare; 
Să cunoască tehnologia de prelucrare a strugurilor pentru producerea vinurilor materie 
primă albe și roșii ; 
Să cunoască metodele de tratare, maturare și îmbuteliere a vinurilor ; 
Să rezolve probleme concrete de ameliorare a caracteristicilor de calitate a produselor 
finite ; 
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Să cunoască clasificarea divinurilor și schemele tehnologice de producere a divinurilor; 
Să sistematizeze informația documentară la selectarea utilajului tehnologic  și de a 
îndeplini partea grafică a proiectului de an. 

 

7. Conţinutul unităţii de  modul Ingineria sistemelor de producție 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu frecvenţă 

învăţământ cu 
frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1.Scopul ţi sarcinile disciplinei. Bibliografia de bază şi suplimentară. 
Noțiuni generale despre sisteme de producție. Actualitatea și 
perspectivele de dezvoltare. 

1 1 
 
 

1 T2. Întrebările generale de proiectare a  întreprinderilor  alimentare. 
Normele de proiectare în industria alimentară. Componenţa proiectului 
de an. 

2 

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

4  
1 

 T4.Elaborarea şi argumentarea schemelor tehnologice pentru   
producerea  vinurilor materie primă albe naturale 

2 

T5 Elaborarea şi argumentarea schemelor tehnologice  la prelucrarea 
strugurilor pentru producerea vinurilor brute materie primă roșii seci 

2 
1 
 
 

1 

T6 Tehnologia producerii  vinurilor de desert ( albe și roșii) și  aromatizate 2 

T7 Elaborarea şi argumentarea schemelor tehnologice pentru   
producerea  vinurilor materie primă albe și roșii  de desert. 
Particularitățile  de producere.  

2 

T8 Metode  conservare: bioza, anabioza, abioza. Conservare aseptică. 
Sterilizare termică. Păstrarea fructelor în stare proaspătă. Metode 
moderne de păstrare.  

2 1 

T9 Procesare industrială mazăre verde, porumb zaharat. Tehnologia de 
fabricare conserve naturale: tomate conservate, castraveți conservați. 
Particularități de producere și realizare pe piața internă și export.  

2 1 

T10 Caracteristica generală a produselor conservate din tomate. 
Tehnologiile de fabricare produselor concentrate - pastă de tomate, 
sosuri.  Tehnologia de fabricare suc de tomate. 

2 1 

T11 Tehnologia de fabricare compoturi din fructe sâmburoase, 
semâncioase, pomușoare. Particularități de fabricație. 

2 1 

T12 Tehnologia de fabricare sucuri cu pulpă - nectaruri. 2  

T13 Tehnologia de fabricare sucuri nelimpezite și limpezite: sucuri de 
mere suc de struguri. Tehnologia de fabricare suc de mere concentrat. 

2 1 

T14 Tehnologia de fabricare dulceață, gem, majiun, confitură. 
Particularități de producere. 

2 1 

T15  Informații generale despre lucrările de proiectare în ramura de  
procesare industrială materiei prime viticole și horticole. Proiectare 
didactică și reală. 

2 1 

T16Elaborarea și argumentarea schemei tehnologice pentru producerea 
vinurilor de consum curent cu tratare și vinurilor de calitate superioară cu 
tratare și maturare. 

2 1 

T17. Clasificarea vinurilor efervescente. Tehnologia de  producere a 4 1 
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vinurilor efervescente. Metode moderne de producere a vinurilor 
spumante. 

1 

T18 Elaborarea şi argumentarea schemelor tehnologice pentru   
producerea  vinurilor spumante. 

2 

T19  Tehnologia de  producere a  divinurilor. Clasificarea divinurilor. 
Cerințele  de calitate ale vinului materie primă destinate obținerii 
divinurilor.  

3 1 

T20 Elaborarea şi argumentarea schemelor tehnologice pentru   
producerea  divinurilor  de consum curent și de calitate. 

2 
1 
1 T21 Elaborarea şi argumentarea schemelor tehnologice pentru 

îmbutelierea vinurilor, vinurilor spumante și divinurilor 
1 

T22 Clasificarea întreprinderilor de procesare industrială  legume, fructe 
și produse vinicole, structura.  

2 1 

T23 Capacitate de producție. Factorii de bază care determină capacitate 
de producere, regim de lucru al întreprinderii. 

2 2 

T24  Studiu tehnico-economic construcție, reconstrucție, renovare, 
modernizare întreprindere, secții de procesare industrială legume, fructe, 
struguri. Caracteristica capitolelor de bază STE. 

2 1 

T25 Proiectarea  tehnologiei de fabricare conserve. Studiu documentar. 
Metodologia elaborării  schemelor tehnologice îmbunătățite. Prezentare 
grafică.    

2 1 

T26 Calcule tehnologice : programe de fabricare conserve ; calcule 
specifice ,tipuri de conserve. Informații centralizate. Calcule suprafețelor 
depozitare materie primă; depozitare materie primă. 

2 1 

T27 Calcule și selectarea utilajului tehnologic. Linii  tehnologice complexe.  2 1 

T28 Principii de bază asamblare linii tehnologice. Metode de asamblare: 
metodele machete, computerizată. Determinare variantă optimă. 
Optimizarea proiectării sistemelor de producție la calculator. 

2  

T29 Proiect de an. Capitole de bază, conținutul. Prezentare materiale în 
memoriu explicativ. 

1 1 

   

Total  60  26 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţăm
ânt cu 

frecvenţ
ă redusă 

Tematica seminarelor 

S1 Familiarizarea  cu informații documentară la fabricarea produselor vinicole, 
conservelor din legume și fructe.   

2 1 

S2. Calculele produselor la prelucrarea strugurilor pentru producerea vinului 
materie primă alb sec. Efectuarea bilanțului produselor  în vinificația primară. 

4 1 

S3. Calculele produselor la prelucrarea strugurilor pentru producerea vinului 
materie primă roşu  sec 

4 1 

S4. Calculele produselor la prelucrarea strugurilor pentru producerea vinului 
materie primă de desert albe și roșii. Efectuarea bilanțului produselor  în 
vinificația primară.        

4 1 

S5. Calculele utilajului şi vaselor tehnologice în vinificația primară. 2          1 
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S6 Calcule  tehnologice la fabricarea sucurilor naturale, nectaruri, compoturi, 
conserve naturale din legume.  

4 1 

S7 Calcule  tehnologice la fabricarea  conservelor din tomate : pastă de tomate, 
suc de tomate.  

4 1 

S8 Rezolvare probleme complexe de aprovizionare întreprindere cu materie 
primă, materiale auxiliare, ambalaje. 

2  

S9 Calcule specifice la fabricarea produselor de tip dulceață, gem, majiun, 
confitură. Rezolvare probleme complexe. 

4 1 

S10. Calculele produselor la tratarea și maturarea vinurilor. Efectuarea bilanțului 
produselor  în vinificația secundară. 

2 1 

S11.Calculele produselor pentru producerea vinului efervescent „Spumant alb» 
original prin metoda discontinue . 

4 2 

S12.Calculul produselor pentru producerea divinului de consum  curent  și de 
calitate. 

4 2 

S13.Calculul produselor pentru îmbutelierea, vinurilor,  spumantelor și 
divinurilor. 

2  

S14 Calcule capacitate de producție al secțiilor de procesare industrială legume, 
fructe, pomușoare. 

4 2 

S15 Elaborarea schemelor bloc a sistemelor de fabricare a conservelor. Legătura- 
concordanță fluxuri de fabricație. 

4 2 

S16 Calcule specific al unui  sistem de fabricare a conservelor.  Informatie  
centralizată. Determinarea suprafețelor depozitelor. 

4  

S17 Calculele utilajului cu funcționare periodică- autoclave, cazane duplicate, 
aparate vacuum pentru fierbere dulceață, gem. 

4 1 

S18  Prezentare grafică al unui sistem de fabricație.  2  

   

Total 60 18 
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Suplimentare 1. Сборник технологических инструкций, правил и нормативных    материалов по 
винодельческой промышленности. Под. Редакцией проф. Валуйко Г.Г., 
Москва, Агропромиздат, 1985. 

2. Мержаниан А.А., Монастырский В.Ф., Платонов И.Б.,тагунков Ю.Д., Толмачев 
В.А. Лабораторный практикум по курсу «Технология виноделия».  Изд-ство 
«Легкая и пищевая промышленность». Москва, 1981. 

3. Справочник  по производству консервов. Том 1,2,3,4. М. ,1965-1974 

4. Сборник технологических  и нормативно-технических документов по 
производству консервов для детского питания. М,1986 

 
9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15 % 30% 40 % 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare 
constructivă. 

 


