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TEHNICI MEMBRANARE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie și Management în Industria Alimentară 

Catedra/departamentul Tehnici membranare 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 552.2 Biotehnologii industriale 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

IV (învăţământ cu frecvenţă) 

7 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs opțională 
de diferențiere 
a specialității 

2 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminare 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

60 24 6 10 10 10 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Bazele biotehnologiei, Biotehnologii alimentare, biologia celulară, 
Genetica, Enzimologia aplicativă. 

Conform competenţelor Obținerea produselor biotehnologice prin aplicarea proceselor 
baromembranare și/sau îmbunătățirea calității lor. 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

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

Seminar Studenţii vor perfecta proiectul de an conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice.  
 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor specifice proceselor 
baromembranare. 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea proceselor 
baromembranare. 

 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru schemele tehnologice cu utilizarea 
proceselor baromembranare, în condiţii de asistenţă calificată. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare a modelelor noi pentru adoptarea 
procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în domeniul alimentar. 

 Elaborarea principiilor noi de aplicare a proceselor baromembranare de diversă 
complexitate, utilizând principii, procedee, tehnici şi metode de bază consacrate în 
domeniu. 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP6. Evaluarea şi asigurarea calităţii produselor biotehnologice în relaţie cu procesele 
tehnologice asociate. 

 Descrierea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază necesare pentru asigurarea 
calităţii produselor biotehnologice în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

http://www.utm.md/
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 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor, tehnicilor 
şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi asigurare a calităţii produselor 
biotehnologice în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru evaluarea şi asigurarea calităţii produselor 
biotehnologice în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru adoptarea 
procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi 
asigurare a calităţii produselor biotehnologice în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

 Elaborarea tiparelor de model, selectând şi utilizând principii, concepte şi metode specifice 
proceselor de evaluare şi asigurare a calităţii produselor biotehnologice în relaţie cu 
procesele tehnologice asociate. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Realizarea proiectului de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi metodelor 
specifice, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată, precum şi susţinerea 
acestora cu demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi cantitativă a unor soluţii 
tehnice din domeniu. 

CT3. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de 
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de 
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line 
etc.), inclusiv folosind limbi străine. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea proceselor baromembranare în domeniul alimentar.. 

Obiectivele specifice Să înţeleagă şi să descrie structura structura membranelor. 
Să selecteze procedee adecvate pentru aplicarea proceselor baromembranare. 
Să formeze un algoritm optim de aplicare a proceselor baromembranare. 
Să aplice corect procesele baromembranare. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice Numărul de ore 

Tematica prelegerilor 

T1. Sisteme lichide: soluţii ideale (moleculare); soluţii coloidale; suspenzii, emulsii. 
Noţiuni despre turbiditate. Metode de separare a sistemelor lichide: 
distilarea, rectificarea, crioconcentrarea, extracţia, adsorbţia, procesele 
baromembranare. 

2 

T2. Tehnologii şi tehnici membranare şi domeniile de aplicare : microfiltrare, ultra 
filtrare, osmoza inversă, perva- porizarea, electrodializa. 

2 

T3. Structura şi compoziţia membranelor: acetatul de celuloză, poliamidele, 
polisulfonele, polivinilclorida, mineralele (ceramica), metalele poroase ( Ti, 

Fe), membranele compoziţionale. Membranele  „Trach-Etch. 

2 

T4. Tehnicile pentru filtrarea prin membrane. Modul plan (filtru-presa), modul 
tubular, modul filtre-canal, alte tipuri de utilaje. 

2 

T5. Aspectele fizice ale membranelor. Selectivitatea membranelor, concentraţia 
de polarizare. Blocarea (colmatarea) membranelor, metode de deblocare 
(regenerarea instalaţiilor baromembranice). 

2 

T6. Aplicarea membranelor. Microfiltrarea: principiile de bază ale microfiltrării, 
instalaţii. Aplicarea industrială. 

2 

T7. Ultrafiltrarea. Principiile teoretice ale ultrafiltrării. 2 

T8. Osmoza inversă. Consideraţii teoretice. Caracteristica membranelor pentru 
osmoza inversă.  Aplicarea industrială. 

2 
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T9. Pervaporizarea. Principii generale. Membranele pentru pervaporizare, 
instalaţiile şi aplicarea in tehnică. 

2 

T10. Electrodializa. Bazele teoretice ale dializei şi electrodializei.Membranele şi 
instalaţiile pentru electrodializă. Aplicarea electrodializei în industria 
alimentară. 

2 

T11. Utilizarea proceselor baromembranice în desalinizarea apei, sucurilor, 
dealcoolizării vinurilor. 

2 

T12. Folosirea proceselor baromembranice în industria laptelui. 2 

Total prelegeri: 24 
 

Tematica activităţilor didactice Numărul de ore 

Tematica seminarelor 

S1. Studierea tehnicilor de formare a membranelor. 2 

S2. Construcţia aparatelor pentru  filtrarea prin membrane. 2 

S3. Microfiltrarea, ultrafiltrarea şi osmoza inversă în œnologie. 2 

Total seminare: 6 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Crudu S. Tehnici membranare. Suport de curs. Platforma moodle. 
2. Sîrghi C.; Zironi R. Aspecte innovative ale enologiei modern. Ed.: SIGMA, Chișinău, 1994. - 218 

pag. 
3. http://www.cttecotech.ro/pdf/fisamembrane.pdf  
4. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDcQFjADa

hUKEwjt8oOytIvIAhVLkg0KHVpkCtQ&url=http%3A%2F%2Fwww.acizif.com%2FIT-
cursuri%2FBiofizica%2FSisteme_disperse.doc&usg=AFQjCNHA4psR8u13spXB18RkKel9-
ewNWg  

Suplimentare 1. https://www.google.com/search?newwindow=1&site=&source=hp&q=solutii+coloidale&o
q=solutii+coloidale&gs_l=hp.3..0j0i22i30l9.1169.5615.0.6955.17.13.0.4.4.0.177.1912.0j13.1
3.0....0...1c.1.64.hp..0.17.2018.X51YuiwfA6k 

2. https://www.google.com/search?ewwindow=1&q=solutii+ideale&oq=solutii+ideale&gs_l=s
erp.3..0i22i30.543005.547007.0.548039.15.13.0.2.2.0.181.1509.0j10.10.0....0...1c.1.64.serp
..3.12.1511.qz4WHDS3rE8  

3. https://ru.scribd.com/document/59430851/Curs-Membrane  
4. http://integru.org/web/wp-content/uploads/2012/11/Paper-2003-Ref-4-Same-Image-

From-1993.pdf?e19882  
 

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 lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a proceselor 
baromembranare. 
 

http://www.cttecotech.ro/pdf/fisamembrane.pdf
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDcQFjADahUKEwjt8oOytIvIAhVLkg0KHVpkCtQ&url=http%3A%2F%2Fwww.acizif.com%2FIT-cursuri%2FBiofizica%2FSisteme_disperse.doc&usg=AFQjCNHA4psR8u13spXB18RkKel9-ewNWg
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