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Practica de documentare la proiectul de licenţă 

Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologia Alimentelor 

Departamentul Oenologie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 451.3 Tehnologia Vinului şi a Produselor obţinute prin Fermentare; 552.2 

Biotehnologii Industriale. 

Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 

Categoria 

formativă 

Categoria de 

opţionalitate 

Credite 

ECTS 

IV (învăţământ cu frecvenţă la 

zi) V(învăţământ  cu frecvenţă 

redusă) 

8 

10 
E 

S – unitate de 

curs de 

specialitate  

A - unitate de 

curs opțională 

de diferențiere 

a specialității 

5 

 

1. Timpul total estimat 

Total ore în 

planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriu     Lucrul individual 

Curs Seminare 

Lucrări de 

laborator Lucrare de an 

Studiul 

materialului 

teoretic 

Pregătire aplicaţii 

150       

 

2. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Iniţiere în specialitate, chimia anorganică și organică, chimia analitică, 

biochimia generală, microbiologia generală, operaţii unitare şi fenomene 

de transfer, procese şi aparate tehnologia generală, electrotehnica, 

ingineria mecanică, automatica, viticultura, vinificaţia primară, statistica 

şi economia întreprinderii, chimia alimentară, sănităria şi igiena,  

ampelografia, utilaj tehnologic, vinificaţia secundară, chimia vinului, 

vinificaţia specială, analiza senzorială, proiectarea tehnologică, bazele 

http://www.utm.md/
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nutriţiei, subprodusele vinicole. 

Conform competenţelor Istoria şi caracteristica generală a Fabricii vinicole şi perspectivele ei de 

dezvoltare. Cunoştinţă cu  cerinţele tehnologice şi sanitare din secţiile de 

producere. 

Studierea proceselor tehnologice de implementare în producere a noi 

linii tehnologice, a procedeelor elaborate de Academia de Ştiinţe şi 

Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare.  

Normele de consum a materiei prime şi materialelor auxiliare, pierderile 

şi deşeurile de producere. Calculele tehnologice. 

Organizarea controlului tehno-chimic ,  microbiologic şi managementul 

calităţii. 

Utilajul tehnologic, mijloacele de automatizare, sistemul de aprovizionare 

cu energie electrică, termică şi frig. 

Condiţiile de muncă a muncitorilor, personalului în conformitate cu 

cerinţele compartimentului Securitatea muncii şi a mediului ambiant. 

Condiţiile sanitaro-igienice de muncă la întreprinderile vinicole. 

Analiza măsurilor de prevenire a traumelor şi a normelor securităţii 

muncii. 

Măsurile de securitate şi protecţie a mediului ambiant la întreprinderile 

vinicole.  

 

3. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Practica de licenţă Vizitarea tuturor secţiilor la Fabricile vinicole şi familiarizarea cu utilajul şi echipamentele 

din dotare. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 

timpul practicii. 

Secţiile de 

prelucrare a 

strugurilor, de 

păstrare şi tratare 

a vinurilor brute, 

de îmbuteliere. 

Studenţii vor elabora Rapoarte conform Programului Stagiului pentru Practica 

tehnologică. Termenul de predare a Rapoartelor – o săptămână după finalizarea 

acesteia. Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 

1pct./săptămână de întârziere. Rapoartele de Practică trebuie să fie încărcate pe 

platforma moodle până la data stabilită.  

 

4. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe CP4. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor specifice pentru vinificarea 
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profesionale primară, secundară şi specială. 

✓ Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea  procedeelor tehnologice de fabricare 

a vinurilor materie primă, cupajări, tratări, stabilizări etc. 

✓ Aplicarea de principii şi metode de bază pentru determinarea calității strugurilor pin 

analiza senzorială în dinamică, ca materia primă să fie de înaltă calitate și ca soiurile de 

struguri cultivate în Podgoriile respective să-şi valorifice pe deplin potenţialul 

ampelografic. 

✓ Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare a proceselor tehnologice și folosirea 

utilajului performant pentru realizarea unui randament cât mai înalt în must cu 

valorificarea însuşirilor tehnologice a soiurilor. 

✓ Elaborarea schemelor tehnologice de diversă complexitate, utilizând principii, procedee, 

tehnici şi metode de bază consacrate în domeniu. 

 

 

Competenţe 

profesionale 

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

✓ Descrierea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază necesare pentru fabricarea 

vinurilor materie primă 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 

vinurilor brute şi a vinurilor materie primă în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

✓ Aplicarea de principii şi metode de bază pentru evaluarea şi asigurarea calităţii vinurilor 

materie primă  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 vinurilor tinere  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 vinurilor 

materie primă realizate în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

Competenţe 

transversale 

CT1. Realizarea Raportului de Practică 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 
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comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line 

etc.), inclusiv folosind limbi străine. 

 

5. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea etapelor tehnologice la fabricarea vinurilor materie primă ca produse 

vinicole de calitate. 

Obiectivele specifice Structura de producere a Întreprinderii vinicole de vinificaţie primară şi secundară. 

Cunoaşterea şi descrierea schemei tehnologice de obținere a vinurilor materie primă 

de înaltă calitate. 

Istoricul şi perspectivele dezvoltării bazei de materie primă a Fabricii de vinificare 

primară. 

Caracteristica generală a Întreprinderii, sarcinile economice şi sociale şi perspectivele 

de modernizare.  

 Selectarea procedeelor adecvate pentru fabricarea vinurilor materie primă de calitate 

şi securitatea mediului ambiant. 

Formarea unui algoritm optim de fabricare a vinurilor materie primă cu aplicarea  

corectă a procedeelor şi utilajelor moderne având ca ţintă cerinţele pieţii europene şi 

mondiale a vinului.  

Sortimentul producţiei dictat de tendinţa pieţii şi măsurile de ameliorare a calităţii şi 

siguranţei igienice prin diversificarea vinurilor materie primă după direcţia de 

producere. 

 

6. Conţinutul practicii/modulului 

Tematica activităţilor practice Numărul de ore 

Tematica practicii de licenţă 

1.Studierea Programului Stagiului pentru Practica de licenţă. 12 

2.Noţiuni de bază privind Stagiul de Practică de documentare la Crame moderne, Combinate 

vinicole.  

12 

3.Întocmirea Planului individual al Stagiului Practicii de licenţă şi confirmarea lui de către 

Conducătorii de la Departamentul de Oenologie şi de la Întreprinderea Vinicolă la care 

se efectuează  Stagiul de Practică de documentare.  

12 

4.Lucrul în Secţiile de Producere în funcţie de specialişti şi în calitate de dublori ai 

tehnicienilor şi inginerilor din secţiile de procesare a strugurilor, fermentare a mustului 

şi păstrare a vinurilor materie primă, la tratări, maturare şi învechire a vinului 

12 
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5. Dirijarea, urmărirea şi studierea proceselor tehnologice. 12 

6.Studierea funcţionării utilajului şi echipamentelor tehnologice.  12 

7.Studierea documentaţiei tehnice, evidenţei contabile la Întreprinderi de Vinificaţie . 12 

8. Studierea metodelor de dirijare a serviciilor auxiliare. 12 

9. Securitatea muncii şi a Mediului ambiant. 12 

10.Sindicatele şi lucrul tehnico-ştiinţific. 12 

11.Vizite şi Excursii la alte Crame din Podgorii şi Areale Vitivinicole Celebre. 20 

12.Generalizări şi Raportul de Practică. 10 

Total : 150 
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