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INGINERIA SISTEMELOR DE PRODUCȚIE II 
 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologia Alimentelor 

Catedra/departamentul Oenologie și chimie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0710.1 Inginerie şi management în industria alimentară 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 
redusă) 

5 
6 

E 
E 

S - unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs obligatorie 

 
6 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în planul 
de 
învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar / Lucrări 
de laborator 

Proiect de 
an 

Studiul materialului 
teoretic 

Pregătire aplicații 

180 
III (învățământ cu 

frecvență) 

 
48 

 
24/18 

 
- 

 
90 

 
- 

180 
IV (învățământ cu 
frecvență redusă) 

 
16 

 
12/8 

 
- 

 
144 

 
- 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

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 de origine animală 
și horticole;  

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

- cunoașterea tehnologiilor și metodelor de procesare a materiei prime, tehnologiilor 
de producere a semifabricatelor și a produselor finite; cunoaterea utilajului 
tehnologic de producere a materiei prime, semifabricatelor și produselor 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 

http://www.utm.md/
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 timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru 
predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CPL 2.Proiectarea, organizarea şi gestionarea sistemelor de producţie din industria de 
panificație, din industria de prelucrare a laptelui și din industria de prelucrare a cărnii. 
 Definirea şi descrierea sistemelor de producţie din industria de panificație, din industria de 

prelucrare a laptelui și din industria de prelucrare a cărnii. 
 Interpretarea metodelor de organizare şi gestionare a sistemelor de producţie din industria 

de panificație, din industria de prelucrare a laptelui și din industria de prelucrare a cărnii. 
 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru planificarea, organizarea şi gestionarea 

sistemelor de producţie din industria de panificație, din industria de prelucrare a laptelui și din 
industria de prelucrare a cărnii. 
 Studierea comparativă și evaluarea critică a principalelor metode de organizare și 

gestionare a sistemelor de producţie din industria de panificație, din industria de prelucrare a 
laptelui și din industria de prelucrare a cărnii. 

CPL 3. Aplicarea, îmbunătăţirea şi realizarea proceselor tehnologice de fabricare a produselor 
de panificație, produselor lactate și produselor din carne. 
 Definirea şi descrierea proceselor tehnologice de fabricare a produselor de panificație, 

produselor lactate și produselor din carne 
 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru executarea proceselor tehnologice de 

fabricare a produselor de panificație, produselor lactate și produselor din carne 
 Conducerea proceselor din industria produselor de panificație, produselor lactate și 

produselor din carne în conformitate cu prevederile legale actuale 
 Elaborarea şi/sau îmbunătăţirea proceselor tehnologice de fabricare a produselor de 

panificație, produselor lactate și produselor din carne. 

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 

CT1. Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer și executarea responsabilă a sarcinilor 
profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă și asistenţă calificată. Promovarea 
raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi 
autoevaluării în luarea deciziilor. 
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 nevoii de formare profesională continuă în scopul inserției pe piața muncii 
și al adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea personală și profesională. 
Utilizarea eficientă a abilităților lingvistice și a cunoștințelor de tehnologia informației și 
comunicării. 
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6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Cunoașterea problemelor privind tehnologia produselor de panificație, produselor lactate și 
produselor din carne 

Obiectivele 
specifice 

Înţelegerea şi descrierea tehnologiei produselor de panificație, produselor lactate și produselor 
din carne.  
Analizarea critică și determinarea locurilor vulnerabile în sistemele de producție de fabricare a 
produselor de panificație, produselor lactate și produselor din carne. 
Argumentarea documentară caracteristicilor de calitate a materiilor prime, materialelor 
auxiliare. 

Rezolvarea problemelor concrete de ameliorare a caracteristicilor de calitate a produselor 
finite. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

 

 
Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ cu 
frecvenţă 

învăţământ cu 
frecvenţă redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Clasificarea și caracteristica materiei prime și auxiliare utilizată în 
industria panificației. 

2 1 

T2. Însuşirile de panificaţie ale făinii de grâu și făinii de secară. Însemnătatea 
tehnologică a acestor însuşiri. 

2 1 

T3. Depozitarea şi păstrarea materiei prime și auxiliare. Pregătirea materiei 
prime și auxiliare pentru fabricarea produselor de panificație. 

2 1 

T3. Etapele unitare a procesului tehnologic de producere a pâinii. Schema 
tehnologică generală de fabricare a produselor de panificație. 
Scopurile fiecărei operației tehnologice. 

4 1 

T4. Metodele de preparare a aluatului din făină de grâu. Metoda directă și 
indirectă. Avantajele şi dezavantajele.  

2 1 

T5. Prepararea aluatului din faina de secară. Prospăturile dense şi lichide. 
Microflora folosită. Avantajele preparării prospăturilor dense şi lichide.  

2 1 

T6. Bolile pâinii. Defectele pâinii. Măsuri de prevenire 2 1 

T7. Tehnologia laptelui de consum. Compoziția chimică și valoarea nutritivă a 
laptelui.  Microflora laptelui. 

4 1 

T8. Tehnologia conservării laptelui. 2 1 

T9. Tehnologia produselor fermentate obținute din lapte. 2 1 

T10. Tehnologia smântânii şi a untului. 4 1 

T11. Tehnologia fabricării brânzeturilor. 2 1 

T12. Tehnologia fabricării îngheţatei. 2 1 

T13.  Clasificarea și caracteristica materiei prime și auxiliare utilizată în 
industria cărnii.  Compoziţia chimică a cărnii. 

4 1 

T14. Operaţii generale la fabricarea produselor de carne. 2 1 

T14. Conservarea cărnii.  Tehnologia de fabricare a conservelor de carne. 4 1 

T15. Semifabricate refrigerate, congelate din carne. 2 1 

T16. Clasificarea, tehnologia fabricării mezelurilor. Defectele produselor din 
carne  

4 1 

TOTAL PRELEGERI 48 16 
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Tematica seminarelor 

S1. Familiarizarea cu informații documentară la fabricarea produselor de 
panificație.  

2 1 

S2. Calcularea cantității de umiditate și substantelor uscate în materia prima și 
auxiliară. Rezolvarea problemelor. 

2 1 

S3. Studierea procesului tehnologic de fabricare a produselor de panificație prin 
metoda monofazică. Elaborarea diagramelor de flux a procesului tehnologic de 
fabricare. Substituirea materiei prime și auxiliare 

2 1 

S4. Randamentul în pâine: scăzăminte și pierderi tehnologice. Măsuri privind 
micșorarea acestor scăzăminte și pierderi.  

2 1 

S5. Familiarizarea cu informații documentară la fabricarea produselor lactate. 2 1 

S6. Studierea procesului tehnologic de fabricare a laptelui și smântânii dulci de 
consum. Elaborarea diagramelor de flux a procesului tehnologic de 
fabricare. 

2 1 

S7. Studierea procesului tehnologic de fabricare a produselor lactate fermentate. 
Elaborarea diagramelor de flux a procesului tehnologic de 
fabricare. 

2 1 

S8. Studierea procesului tehnologic de fabricare a produselor lactate (unt, 
brânzeturi, înghețată, conserve din lapte). Elaborarea diagramelor de flux a 
procesului tehnologic de fabricare a untului. 

2 1 

S9. Familiarizarea cu informații documentară la fabricarea produselor din carne. 2 1 

S10. Schemele de tranșare a bovinelor, porcinelor pentru fabricarea salamurilor, 
specialităților, conservelor. 

2 1 

S11. Studierea procesului tehnologic de fabricare a salamurilor crud-afumate, crud-
zvântate. Caracteristica culturilor starter.  

2 1 

S12. Studierea procesului tehnologic de fabricare a semifabricatelor naturale, 
tocate și în aluat în stare refrigerată și congelată. 

2 1 

TOTAL SEMINARE 24 12 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Clasificarea, sortimentul şi aprecierea calităţii produselor de panificație. 4 2 

LL2. Clasificarea, sortimentul şi aprecierea calităţii produselor de cofetărie  4 - 

LL3. Clasificarea, sortimentul şi aprecierea calităţii laptelui și produselor lactate 
fermentate. 

4 2 

LL4. Clasificarea, sortimentul şi aprecierea calităţii untului. 2 - 

LL5. Clasificarea, sortimentul şi aprecierea calităţii cărnii și produselor din carne 4 2 

TOTAL LUCRĂRI DE LABORATOR 18 8 
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9. Evaluare 

Forma de învățământ   Periodică Curentă Lucrul individual Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

Cu frecvență   15% 15% 15% 15% 40% 

Cu frecvență redusă   25% 25% 50% 

Standard minim de performanţă   

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator   
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări şi lucrări practice (seminare) 

 


