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PROIECTAREA ÎNTREPRINDERILOR DE RAMURĂ 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie și Management în Industria Alimentară 

Catedra/departamentul Enologie 

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 

III (învăţământ cu frecvenţă) 6 

E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate  

A - unitate de 
curs opțională 
de diferențiere 
a specialității 

5 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminare 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

150 30 45 30 45 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Bazele biotehnologiei, Biotehnologii alimentare 

Conform competenţelor Elaborarea și argumentarea schemelor tehnologice de fabricare a 
produselor biotehnologice cu efectuarea calculelor produselor, vaselor și 
necesarul utilajului tehnologic. 
Proiectarea schemei tehnologice de aparataj și secțiilor de producere. 

 

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. 

Seminare Studenţii vor perfecta proiectul de an conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a proiectului de an – ultima săptămână până finalizarea semestrului. 
Proiectele de an se vor încărca pe platforma moodle până la data stabilită.  

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor specifice pentru fabricarea 
produselor biotehnologice. 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi procedeelor tehnologice de fabricare 
a produselor biotehnologice. 

 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru proiectarea secțiilor de producere. 
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare a proceselor tehnologice și 

biotehnologice la fabricarea produselor biotehnologice. 
 Elaborarea schemelor tehnologice 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 fabricarea 
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produselor biotehnologice în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 
 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 efectuarea calculelor produselor și 
necsarului de vase și utilaj tehnologic. 

 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 schemelor și instrucțiunilor tehnologice, 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 unui proiect 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 etapelor tehnologice și biotehnologice la fabricarea produselor 
biotehnologice. 

Obiectivele specifice Să înţeleagă şi să descrie schema tehnologică de obținere a produselor biotehnologice. 
Să selecteze procedee adecvate pentru fabricarea produselor biotehnologice. 
Să formeze un algoritm optim de fabricare a produselor biotehnologice. 
Să aplice corect procedeele de fabricare a produselor biotehnologice. 
Să efectuezecorect calculele tehnologice. 
Să proiecteze corect schema tehnologică de aparataj și secțiilor de producere. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice Numărul de ore 

Tematica prelegerilor 

T1. Scopul și sarcinele disciplinei. Literatura de bază. 2 

T2. Caracteristica generală a tipurilor de întreprinderi biotehnologice industriale. 2 

T3. Elaborarea și argumentarea schemelor tehnologice de producere a preparatelor 
enzimatice. 

4 

T4. Elaborarea și argumentarea schemelor tehnologice de producere a berii. 4 

T5. Elaborarea și argumentarea schemelor tehnologice de producere a alcoolului etilic 
alimentar. 

4 

T6. Elaborarea și argumentarea schemelor tehnologice de producere a drojdiilor presate, 
granulate și uscate de panificație. 

4 

T7. Elaborarea și argumentarea schemelor tehnologice de producere a oțetului alimentar din 
vin și mere. 

4 

T8. Elaborarea și argumentarea schemelor tehnologice de producere a acidului citric. 2 

T9. Elaborarea și argumentarea schemelor tehnologice de producere a vinului alb sec. 2 

T10. Bazele teoretice de utilizare a Autocad-ului. Utilizarea programei PowerPoint. 2 

Total prelegeri 30 
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Tematica activităţilor didactice Numărul de ore 

Tematica seminarelor 

S1. Calculele produselor la producerea preparatelor enzimatice. 4 

S2. Calculele produselor la producerea berii. Normele de pierderi și deșeuri la pregătirea 
malțului. 

4 

S3. Calculele produselor la fermentarea și îmbutelierea berii. 4 

S4. Calculele produselor la producerea alcoolului etilic alimentar din melasă, grîu și cartofi. 4 

S5. Calculele produselor la producerea drojdiilor presate, granulate și uscate de panificație. 4 

S6. Calculele produselor la producerea oțetului alimen-tar din vin și mere. 4 

S7. Calculele produselor la producerea acidului citric. 2 

S8. Bilanțul calculelor produselor la producerea vinului alb sec. 4 

S9. Calculele utilajului și vaselor tehnologice. 4 

S10. Calculele termoteh-nice, materialelor auxiliare. 2 

S11. Îndeplinirea schemei tehnologice de aparataj. 4 

S12. Îndeplinirea planului secțiilor tehnologice. Norme de construcție. 2 

S13. Planul laboratorului. 2 

S14. Cerine la oformarea proiectului de an și tezei de licență. 1 

Total seminare: 45 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Banu, C., et al., Manualul inginerului de industrie alimentară, vol. 1, Editura Tehnică, 

Bucureşti. 1998 – 1160 pag. 

2. Banu, С., et al., Manualul inginerului de industrie alimentară, vol. II, Editura Tehnică, 

Bucureşti. 1999 – 1139 pag. 
3. Banu C. Tratat de inginerie alimentară. București, Editura Agir, vol. 2, 2010. – 1627 pag. 
4. Crudu S. Proiectarea întreprinderilor de ramură. Note de curs. Platforma moodle. 
5. Gaina B. Biotehnologii ecologice viti-vinicole. Chişinău: AŞM, 2007. 264 p. 
6. Legea cu privire la standardizare nr. 590 – XIII din 22.09.95 

7. Legea Republicii Moldova cu privire la protecţia muncii. –Ch: 1991. 

8. Legea viei şi vinului şi actele sublegislative principale. –Ch: 2007. 
9. Jurcoane S. ș.a. Tratat de biotehnologie. București, Editura Tehnică, vol. I, 2009. – 688 

pag. 

Suplimentare 1. REGLEMENTARE TEHNICĂ „Organizarea pieţei vitivinicole”. 
2. Regulamentului (CE) nr.1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007. 
3. Reguli Generale privind fabricarea producţiei vinicole. Sub redacția N. Taran, IŞPHTA. 

Chişinău, 2010. 440 p. 
4. SM 72  ”Orz pentru fabricarea berii. Condiții tehnice„ 
5. SM 143:2001 ” Bere. Sortimente Naționale. Condiții tehnice. 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii elaborării unei scheme tehnologice, efectuării 
calculelor tehnologice și proiectării schemei tehnologice și planului de producere. 
 


