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Ingineria sistemelor de producţie I (fructe și legume) 
1. Date despre unitatea de curs/modul 

 
Facultatea Tehnologia Alimentelor 
Catedra/departamentul Oenologie și chimie 
Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 
Programul de studiu 0710.1 Inginerie și management în industria alimentară 
Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

II (învățământ cu frecvență); 
III (învățământ cu frecvență 
redusă) 

4 
5 Lv, E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs la liberă 

alegere 
6 

 
2. Timpul total estimat 

 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 
Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar / Lucrări 
de laborator 

Studiul materialului 
teoretic Pregătire aplicații 

180 
IV (învățământ 
cu frecvență) 

45 30/15 90  

180 
V (învățământ cu 
frecvență redusă) 

16 12/8 144 - 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

 
Conform planului de 
învățământ 

Iniţiere în specialitate, etica profesională şi bazele comunicării, Tehnologia generală 
a produselor alimentare, chimia ahorganică și organică, Microbiologia generală, 
Managementul general 

Conform competențelor Cunoașterea bazelor teoretice de fabricare a produselor alimentare, procese 
chimice, microbiologice ce au loc la fabricarea alimentelor, bazele teoretice și 
practice privind managementul întreprinderilor din industria alimentară. 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 
 

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

Lucrări practice Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
La seminar studenții trebuie să răspundă materialul predat la curs și să fie capabili 
să cunoască modul de rezolvare unor probleme din domeniu. 
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5. Competențe specifice acumulate 
 

Competențe profesionale CPL 2. Proiectarea, organizarea şi gestionarea sistemelor de producţie din industria 
alimentară. 
CPL 3.  Aplicarea, îmbunătăţirea şi realizarea proceselor tehnologice de fabricare a 
produselor alimentare. 
CPL 5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului 
industriei alimentare inclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale. 

Competențe transversale CT1. Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer și executarea responsabilă a 
sarcinilor profesionale, în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată. 
Promovarea raționamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilității 
practice, a evaluării şi autoevaluării în luarea deciziilor. 

 
6. Obiectivele unității de curs/modulului 

 
Obiectivul general Cunoașterea ingineriei sistemelor de producție din fructe și legume și obținerea 

produselor alimentare de calitate.  
Obiectivele specifice Cunoașterea și înțelegerea noțiunilor fundamentale care țin de ingineria sistemelor de 

producție de prelucrarea fructelor și legumelor. 
Soluționarea problemelor de producție, concretizate prin: gama sortimentală de 
produse și capacitatea de producere. 
Soluționarea problemelor legate de ingineria sistemelor de producție de prelucrarea 
fructelor și legumelor. 

 

7. Conținutul unității de curs/modulului 
 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 
învățământ 

cu 
frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 
Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Importanța sectorului de prelucrare și industrializare in R. 
Moldova. Valoarea alimentară ș legumelor și a fructelor conservate și factorii 
de influență.  

4 0,5 

T2. Păstrarea în stare proaspăta a fructelor și legumelor. Factorii care influențează 
păstrarea în stare proaspătă; metode de depozitare. 4 1,5 

T3 Pregătirea materiilor prime pentru prelucrare 4 1 
T4. Tehnologia produselor vegetale conservate prin acidifiere 4 2 
T5. Tehnologia semifabricatelor in fructe și legume 4 2 
T6. Tehnologia produselor vegetale conservate prin uscare 4 1 
T7. Tehnologia sucurilor de fructe și legume: sucuri limpezi și cu pulpă 4 1 
T8. Tehnologia producerii concentratelor de fructe și legume: concentrate de 

tomate și sucurile de fructe concentrate. 4 1 

T9.Tehnologia produselor conservate cu zahăr 4 2 
T10.Tehnologia conservelor sterilizate de legume și fructe. 4 2 
T11.Tehnologii speciale în industria de valorificare a legumelor și fructelor. 5 2 

Total prelegeri: 45 16 
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Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu frecvență 

învățământ 
cu 

frecvență 
redusă 

Tematica seminarelor 
LP1. Materia primă și materiale auxiliare pentru industria prelucrării fructelor și 

legumelor 
2 2 

LP2. Conservarea legumelor și fructelor cu ajutorul substanțelor antiseptice 4 1 
LP3. Aspecte particulare și specifice ale deshidratării unor produse horticole. 4 1 
LP4. Conservarea produselor horticole prin congelare 4 1 
LP5. Tehnologia băuturilor nealcoolice pe baza de materii prime horticole. 4 1 
LP6. Tehnologia fabricării pectinei, muștarului 4 1 
LP7. Tehnologia coloranților naturali 2 1 
LP8. Tehnologia producerii oțetului din fructe 2 1 
LP9. Extragerea uleiurilor comestibile 2 1 
LP10. Alte procese tehnologice de valorificare a deșeurilor. 2 1 

Total seminare: 30 12 
Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Analiza legumelor și fructelor proaspetelor și industrializate  4 4 
LL2. Determinarea substanței uscate în conservele din fructe și legume. 

Determinarea acidității conservelor de fructe și legume 
4  

LL3. Controlul de calitate al sucului concentrat. Teste de prezență a pectinei și a 
amidonului. 

4 4 

LL4. Aprecierea calității conservelor sterilizate din legume și fructe. 3  
Total seminare: 15 8 

 

8. Referințe bibliografice 
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3. JAMBA A., CARABULEA B. Tehnologia păstrării şi industrializării produselor horticole, 

Cartea Moldovei, 2002. 
4. BECEANU D. Tehnologia prelucrării legumelor și fructelor. Ed. Iasi, 2009 
5. BURZO, I. – Fiziologia şi tehnologia păstrării produselor horticole. Editura Tehnică. 

Bucureşti, 1986, 252 p. 
6.  GHERGHI A. – Tehnologia valorificării produselor horticole (curs universitar), vol. I., 

Bucureşti, 1994, 167 p. 
7. GHERGHI A. – Tehnologia valorificării produselor horticole (curs universitar), vol. II., 

Bucureşti, 1994, 165 p. 
8.  GHERGHI A. – Tehnologia valorificării produselor horticole (curs universitar), vol. III., 

Bucureşti, 1999. 
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Suplimentare 

1. BONCIU E., OLARU L. Tehnologii de procesare a materiei prime vegetale in contextul 
securitatii si sigurantei alimentelor. Editura Universitaria, 2018. 

2. Procesarea materiilor prime alimentare şi pierderile de substanţe biologic active / Const. 
Banu, Maria Iordan, Gr. Musteaţă, Violeta Nour. - Chişinău: Ed. Tehnica U.T.M., 2003. - 
152 p. 

3.  BECEANU D. Valorificarea legumelor și fructelor, ed. Iasi, 1999 
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Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti, 1983, 335 p. 
5. SEGAL, Rodica – Valoarea nutritivă a produselor agroalimentare. Editura Ceres. Bucureşti, 

1983. 
6. Fresh-Cut Fruits and Vegetables. Technology, Physiology, and Safety. Edited By Sunil 

Pareek, CRC Press, 2016. 
7. MARTIN-BELLOSO O., SOLIVA FORTUNY R. Advances in Fresh-Cut Fruits and 

Vegetables Processing. CRC Press, 2010 
8. Handbook of Frozen Food Processing and Packaging. ed. Da-Wen Sun., 2016 
9. Handbook of Fruits and Fruit Processing. Ed Hui Y. , 2006 
10. Post-harvest management of horticultural crops. JILEN M. MAYANI, 2016 

 
 

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 de laborator 

 
 
 

 
 


