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Utilaj Tehnologic în Vinificaţie 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologia și Management în Industria Alimentară 

Catedra Enologie 

Ciclul de studii  Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 541.3. Tehnologia vinului și produselor obținute prin fermentare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

5 
6 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O – unitate de 
curs 

obligatorie 

5 
5 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

102 48 12/12 18 42 15 
 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

150 18 4/4 96 23 20 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica superioară, Desen tehnic şi infografică, Mecanica teoretică, 
Mecanica fluidelor, acționări hidraulice şi pneumatice. 

Conform competenţelor Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria 
științelor exacte, tehnice şi tehnologice, pentru rezolvarea unor sarcini 
specifice proiectării utilajului tehnologic. 

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 timpul cursului. Lipsa la curs va fi recuperată prin susţinerea publică a referatelor la 
tema ratată. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor, impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia.  

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C5. Planificarea, coordonarea și monitorizarea sistemelor de producție din industria 
alimentară. 

C5.1. Descrierea procedeelor, tehnicilor și metodelor specifice pentru planificarea, 
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coordonarea și monitorizarea sistemelor de fabricație a produselor alimentare în 
vederea comunicării profesionale.  

C5.2. Utilizarea cunoștințelor de bază privind modificările biochimice, fizico-chimice și 
microbiologice a produselor alimentare pentru explicarea și interpretarea 
procedeelor, tehnicilor și metodelor necesare pentru planificarea, coordonarea și 
monitorizarea sistemelor de producție din industria alimentară.  

C5.3. Aplicarea de principii și metode de bază pentru planificarea, coordonarea și 
monitorizarea sistemelor de producție din industria alimentară.  

C5.4. Conducerea proceselor din industria alimentară de la materii prime până la produsul 
finit precum și exploatarea instalațiilor și echipamentelor din industria alimentară în 
concordanță cu instrucțiunile tehnologice și tehnologiile moderne din domeniul 
producției alimentare.  

C5.5. Elaborarea și descrierea schemelor principale ale instalațiilor, schemelor tehnologice 
ale fluxulor tehnologice, schemelor instalațiilor electrice, de automatizare, 
comunicații, rețele de combustibil, apă, iluminat ale instalațiilor tehnologice, etc. cu 
utilizarea unor principii și metode din domeniul tehnologiei produselor alimentare.  

 

Competenţe 
transversale 

CT 1. 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 ceilalţi, diversităţii şi multiculturalităţii şi 
îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi. 

CT 3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei 
pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia și pentru dezvoltarea 
personală și profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice și a 
cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi a comunicării. 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Finisarea pregătirii (instruirea) inginerească generală, formând baza de trecere la însuşirea 
disciplinelor tehnologice de specializarea respectivă şi este baza pe materialele 
disciplinelor fundamentale (matematica, fizica, chimia, mecanica teoretică, etc.). 

Obiectivele 
specifice 

Studierea legilor fizico-chimice de desfăşurare a operaţilor unitare, utilizate în tehnologiile 
alimentare. în aplicarea acestora în metodologie de modelarea, optimizare şi perfecţionare 
a operaţiilor unitare cu evidenţa problemelor ecologice şi de economie. 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

cu 
frecvenţă 

cu 
frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Clasificarea  utilajului tehnologic în industria alimentară. Structura maşinii 
tehnologice şi destinaţia elementelor ei. Ciclurile şi productivitatea maşinii 
tehnologice. Schema cinematică a maşinii tehnologice şi întocmirea ei. Bazele 
calcului cinematic. 

2 1 
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T2. Scheme de maşini şi instalaţii în industria alimentară. Asamblarea maşinilor în 
liniile tehnologice în flux. Clasificarea liniilor tehnologice în flux continuu. 

2 1 

T3. Utilaje pentru transportarea materiei prime, ambalajelor şi produselor finite. 
Construcţia, principiul de funcţionare şi bazele de calcul. 

2 1 

T4. Utilaje pentru zdrobire şi desciorchinare a strugurilor. Noţiuni generale. 
Clasificarea zdrobitoarelor. Construcţia şi principiul de funcţionare diferitor tipuri 
de zdrobitoare. Calculul tehnologic şi energetic al zdrobitoarelor. 

4 1 

T5. Utilaje pentru extragerea mustului din struguri. Etapele de extragere a 
mustului (scurgerea şi presarea) în două faze. Scurgătoarele. Clasificarea  
scurgătoarelor. Tipuri constructive şi principiul de funcţionare al scurgătoarelor. 
Elemente de calcul. Prese. Noţiuni specifice impuse preselor. Clasificarea preselor. 
Construcţia diferitelor tipuri de prese şi modul de funcţionare. Calculul tehnologic 
şi energetic al preselor. 

4 1 

T6. Recipiente vinicole şi utilaje pentru macerare - fermentare a boştinei. Noţiuni 
generale. Clasificarea recipientelor folosite în vinificaţie. Cerinţe tehnice şi 
tehnologice. Instalaţii pentru fermentare a mustului (boştinei). Tipuri constructive 
şi principiul de funcţionare. Tehnica securităţii în secţia de fermentare a mustului. 

4 1 

T7. Scheme de linii tehnologice în vinificaţie. Linie tehnologică de prelucrare a 
strugurilor “în alb”. Linii tehnologice de vinificaţie în roşu. Tehnica securităţii în 
secţiile de prelucrare a strugurilor. 

4 1 

T8. Utilaje pentru îmbutelierea produselor alimentare lichide. Linii tehnologice 
pentru îmbuteliere. Componenţa şi amplasarea maşinilor în liniile de îmbuteliere. 
Parametrii funcţionali ai liniilor tehnologice de îmbuteliere. Maşini de spălat 
materii prime şi recipiente. Clasificarea maşinilor de spălat recipiente. Construcţia 
şi principiul de funcţionare al maşinii de spălat recipiente. Factorii care intensifică 
procesul de spălare. Calculul termic al maşinii de spălat recipiente. Maşini de 
dozat. Clasificarea maşinilor de dozat. Tipuri constructive şi principiul funcţional al 
maşinilor de dozat produse alimentare lichide. Calculul tehnologic şi energetic al 
maşinilor de dozat. Maşini de închis recipiente. Clasificarea maşinilor de închis. 
Tipuri  constructive şi modul de funcţionare. Calculul tehnologic şi energetic al 
maşinilor de închis. Maşini de încleiat etichete. Clasificarea. Tipuri constructive şi 
principiul funcţional. Calculul tehnologic şi energetic al maşinilor de încleiat 
etichete. 

6 3 

T9. Utilaje pentru fabricarea vinurilor spumante. Utilaje pentru şampanizarea 
vinului în acratofoare şi în flux continuu. Principiul de funcţionare al utilajului. 
Calculul tehnologic al utilajelor pentru şampanizarea vinului. 

4 1 

T10. Utilaje pentru distilarea produselor vinicole. Noţiuni generale. Clasificarea 
instalaţiilor de distilare. Tipuri constructive şi principiul de funcţionare. Elemente 
de calcul. Tehnica securităţii şi norme de protecţie a muncii la exploatarea 
instalaţiilor de distilare. 

4 1 

T11. Utilaje şi echipament pentru transportarea produselor vinicole lichide. Pompe 
utilizate în vinificaţie. Clasificarea pompelor. Caracteristicile principale. Tipuri 
constructive şi principiul de funcţionare. Conductele tehnologice. Generalităţi. 
Utilizarea conductelor tehnologice în vinificaţie. 

4 2 

T12. Utilaje şi instalaţii pentru tratarea termică a produselor alimentare. Scopul şi 
metodele de tratare termică a produselor alimentare. Clasificarea utilajelor pentru 
tratarea termică. Tipuri constructive şi modul de funcţionare. Calculul utilajului 
pentru prelucrarea termică a produselor alimentare. 

4 2 
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T13. Utilaje pentru prelucrarea produselor secundare din vinificaţie. Noţiuni 
generale. Clasificarea utilajului şi a produselor obţinute. Linie tehnologică pentru 
prelucrarea completă a deşeurilor în vinificaţie. Tehnica securităţii muncii. 

4 2 

Total prelegeri: 48 18 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

cu 
frecvenţă 

cu 
frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

Studierea şi însuşirea metodicii de cercetare a brevetelor de invenţie. 1 — 

Calculul tehnologic, energetic, termic, cinematic, de rezistenţă ş.a. al utilajului 
tehnologic din industria alimentară. 

1 — 

Efectuarea calculului de tracţiune şi rezistenţă al maşinilor de transport cu 
funcţionare continuă. 

1 — 

Studierea construcţiei instalaţiei şi determinarea parametrilor de bază ai procesului 
de distilare. 

1 — 

Calculul zdrobitoarelor cu valţuri 2 1 

Calculul preselor 2 1 

Calculul maşinilor de dozat 2 1 

Calculul maşinilor de spălat 2 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 12 4 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

cu 
frecvenţă 

cu 
frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

Studierea construcţiei instalaţiei şi determinarea parametrilor de bază ai procesului 
de distilare. 

4 4 

Studierea construcţiei şi determinarea parametrilor de lucru ai maşinii de dozat 
produse alimentare lichide. 

4 

Studierea construcţiei, principiului de funcţionare şi determinarea parametrilor 
organelor maşinilor de închis recipiente. 

4 

Total lucrări de laborator/seminare: 12 4 
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FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  

 

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 procedeelor de 
modelare constructivă. 

 


