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1.StarealazișitendițelededezvoltareaproducțieidemedicamenteînRepublica
Moldova.
2.Formele farmaceutice industriale șicontribuția lorîn asigurarea populațieicu

medicamente. Principiul de organizare a producției de medicamente la
întreprinderile farmaceutice.Principiulsecționalde organizare a producțieide
medicamente. Mecanizarea complexă și automatizarea proceselor. Tehnica
securității.

3.Procesultehnologicșicomponentelelui.Fazeleșioperațiileprocesuluitehnologic.
Procese tehnologice continuie șiperiodice.Noțiunigenerale:materie primă,
ingrediente,forme medicamentoase finite,semifabricate,produse secundare,
deșeuri,rebuttehnologic.

4.Documentațiatehnologicădenormareaproducției.Regulamentulindustrial.Bilanțul
material.Randamentul,consumultehnologic,coieficientuldeconsum.Normelede
consum.

5.Schimbătoridecăldură.Schimbătoridecăldurăprinsuprafață:tubulari,țeavăîn
țeavă,cu serpentină,cămașe de aburi,calorifere.Schimbătoride căldură prin
amestecare.

6.Evaporarea.Evaporareasub vid.Aparateșiinstalațiipentruevaporaresub vid.
Vaporizatoarecuvidsferice,tubulare,pelicuare.Vaporizatorcurotor,centriterm.

7.Aparate pentru vaporizare cu folosirea multiplă a agentuluitermic.Evaporarea
multipă.
8.Fenomenesecundarelaevaporareșimetodeledeevitare.Formareacrustei.Pierderi

decăldură(depresiidetemperatură,hidrostaticeșihidraulice).Formareaspumeiși
transportareastropilor.

9.Uscarea.Uscarea materialelorsolide,lichide șimoiîn industria farmaceutică.
Formeledelegăturăaumeditățiicumaterialul.Staticașicineticauscării.Factorii
careinfluențeazăuscarea.

10.Metodeledeuscare:princontact,princonvecțieșimetodelespeciale.Umeditatea
absolutășirelativă.Punctulderouă.

11.Uscătoriiprincontact.Etuvecuvid,uscătoriicuvalțuri.Uscătoriicuaer(dulapuride
uscare,uscătoriicubandă,uscătoriiprinsuspendareînaer).

12.Uscareaprinliofilizare.Sublimareașiuscareaprinatomatizaresaupulverizare.
13.Pulverizareaînundustriafarmaceutică.Metodeledepulverizare.Bazeleteoreticeale

pulverizării.Particularitățilemărunțiriiproduselorvegetale.
14.Mașineleprentrumărunțireacorpurilorsolide,principiulșiregimuldefuncționare.

Concasoarecu valțuri(cu cilindri),colergang,moara cu discuri,concasorulcu
ciocane,dezintegratorul,dismembratorul,moaracubile.

15.Amestecarea.Amestecareasubstanțelorpulverulenteșiaproduselorvegetaleîn



condițiideuzină.Amestecareaîntobe.Malaxoarecupaleterotatoare.Malaxoare
centrifuge.Malaxoareprinsuspendareînaer.

16.Ultrasunetulșiaplicarealuiîntehnologiaformelorindustriale.
17.Soluții medicamentoase. Clasificarea soluțiilor (apoase, alcoolice, uleioase,

glicerinate).Sortimentulcontemporanalsoluțiilor șiperspectivelelor.Prepararea
soluțiilorprindiferitemetode(dizolvare,interacțiunechimică).Procedeepracticede
dizolvareasubstanțelorsolide,lichideșigazoase.

18.Căiledeintensificareaprocesuluidedizolvare:regimuldetemperaturășicondițiile
hidrodinamice.Amestecarea mecanică,pneumatică,gravitațională.Reactoare.
Malaxoare(cupalete,cuelice,cuturbină).Amestecareasonoră.

19.Metodele de purificare a soluțiilor: sedimentarea, filtrarea, centrifugarea.
Sedimentatoarecuacțiuneperiodică,sedimentatoaresemicontinue.

20.Nucelefiltrant,druc-filtru,filtru-presă.
21.Centrifugarea.Cenfugăprinseparare.Filtrareacentripetă.
22.Presarea.Tipurilepreselor:elicoidale,diferențiale,hidraulice.Bazeleteoreticeale
presării.
23.Alcoolimetria.Concentrațiaetanolului.Metodeleșidispozitivelededeterminare.

Preparareasoluțiilorhidroalcooliceșistandardizarealor.Determinareaalcoolului
brut(anhidru)însoluțiihidroalcoolice.

24.Rectificareașirecuperareaetanolului.Metode.
25.Siropuri. Clasificarea. Prepararea siropurilor. Sirop de zahăr. Siropuri

medicamentoase.Pertusina.Standardizareasiropurilor.Conservarea.
26.Apearomatice.Metodeledepreparare.Apearomaticeobținuteprindizolvare:apa

defoenicul,dementă.Aperomateobținuteprinantrenareacuvaporideapă.
Aparatajul.Apearomatedinmigdaleamare,apadecoriandru.Conservareaapelor
aromate.

27.Preparate farmaceutice obținute prin extracție.Pregătirea produselorvegetale
pentruextracție.Influențagraduluidemărunțire.Coeficientuldeîmbibare.

28.Bazeleteoreticealeextracțieimaterialelorcapilaro-porozitivecustructurăcelulară.
Difuziuneamolecularășiconvectivă.

29.Metodeledeextracție:macerareașimodificațiileei,percolarea,repercolarea.
30.Metodadeextracțieîncontracurent,extracțiabazatăpecirculațiaextragentului.
31.Aparatajulfolositpentruextracție.Vasepentrumacerare,bateriipentruextracție.

Extractoare cu folosirea încălzirii,amestecării,vibrațiilor,pulsațiilor,mărunțirii,
ultasunetului.

32.Tincturi.Clasificarea.Preparareatincturilor.Macerareașiintesificareaei(macerarea
fracționată,macerareacucirculațiaextragentului,turboextracțieaetc.).Percolarea.
Tincturadebeladonă.Preparareatincturiidepropolisprindizolvare.

33.Cazurispeciale la prepararea tincturilor:tinctura de mentă,tincturicompuse.
Nomenclatura tincturilor. Purificarea (sedimentatoare, filtre). Standardizarea
tincturilor.Determinareaconcentrațieietanoluluiîntincturi.Conservareatincturilor.

34.Extracte.Clasificarea.Extracte fluide.Metodele de preparare.Standardizarea.
Sortimentulextractelorfluide.

35.Extracteuscateșidense.Metodeledeobținereasoluțiilorextractive(macerarea
dublă,percolarea,repercolarea,extracțiaîncontracurent,extragereaprincircularea
extragentului).Purificareasoluțiilorextractiveapoaseșialcoolice.

36.Extracte standardizate.Uscarea extractelor.Standardizarea.Extracte uleioase.
Metodeledepreparare.Uleidesunătoare.Uleidemăcieș,uleidecătină.Soluții
uleioase(uleidecamfor).

37.Preparatedinplantemedicinaleproaspete.Particularitățilepreparării.Clasificarea.
Preparareasucurilorșiaextracțiilor.Standardizarea.Nomenclatura.Sucdevarză,



sucdealoe.
38.Preparatelestumulatorilorbiogeni.Stimulatoriibiogeni:proprietățilelorșicondițiile

deproducere.Extractdealoe,peloidin,peloidodistilat.Conservarea.
39.Preparareadeorigineanimală.Preparareașistandardizarea.
40.Preparate maximalpurificate.Metodele de obținere a extracțiilor.Extragenți.

Metodeledepurificareasoluțiilorextractive.Standardizarea.
41.Comprimate.Caracteristica.Clasificarea comprimatelor.Bazele teoretice ale

comprimanării.Mecanismulcomprimării.
42.Substanțeauxiliarefolositelafabricareacomprimatelor:dezagreganți,lubrefianți,

lianții, coloranții, substanțe care asigură prolongarea acțiunii substanțelor
medicamentoase.Diluanți.

43.Granularea.Importanțagranulării.Granulareauscată,umedă,procedeespecialede
granulare.

44.Granulatoare șimașinide granulat,uscătorii-granulatoare (SG-30),mașinide
granulatcuacțiunecombinată.

45.Comprimarea.Mașinide comprimat:cu excentric șirotative.Principiulde
funcționare șicaracteristica lorcomparativă.Infliuența tipuluide comprimare
asupraefectuluiterapeuticasubstanțelormedicamentoase.

46.Comprimareadirectă.Direcțiilemoderneîncomprimareadirectăasubstanțelor
medicamentoase.Comprimatecuacidboric.

47.Acoperireacomprimatelorcumembrane.Scopulacoperii.Învelișuriaplicateprin
drajefiereclasică.Fazeledrajefierii:predrajefierea,drajefiereapropriu-zisă,șlefuirea,
lustruirea.Cazanededrejefiat.

48.Acoperirea comprimatelorcu filme.Clasificarea substanțelorpeliculogene,a
plastifianțilorșiasolvenților.

49.Metodeledeaplicareafilmelor.Aparatajul.
50.Drajefierauscată.Mașinidecomprimatduble.
51.Comprimatecuacțiuneretard.Comprimatecumultestraturi,comprimatecuschelet.
52.Verificarea calitățiicomprimatelor:aspectul,exactitatea dozării,detrminarea

cantitativă a substanțelormedicamentoase,determinarea rezistențeimecanice.
Testuldezagregării.Testuldizolvării.Aparatajul.

53.Modernizareacomprimatelor,perspectiveledezvoltării.Automatepentrudivizareași
ambalareacomprimatelor.

54.Capsulemedicinale.Clasificareașisortimentulsubstanțelorauxiliare,folositela
fabricareacapsulelorgelatinoase.

55.Metodeledeobținereacapsulelorgelatinoase:prinimersie,ștanțareșipicurare.
Liniiautomatizate,prese.

56.Preparareasuspensiilorșiemulsiilorîncondițiideuzină.Aparatajul(agitatoare
mecanice,moricoloidale,moara cu rotorșibile,aparatulcu rotorpulsativ).
Tandardizarea.Conservarea.

57.Unguente șipaste.Excipiențișisubstanțe auxiliare folosite la prepararea
unguentelor. Apartajul (reactoare, cazane, dispergatoare, etc). Metodele
contemporanedeapreciereastabilitățiiunguentelor.Unguentdezinc.

58.Emplastre.Clasificarea.Prepararea diferitor tipuride emplastre.Sortimentul
substanțelorauxiliare.Aparatajul.Ambalareașiconserevarea.

59.Fabricareasinapismelor.
60.Aerosolimedicamentoși.Caracteristicașiclasificarea.Aerosolipentruinhalațiiși

aerosolipentruuzextern.Substanțeauxiliare:solvenți,propulsori,solubilizatori,
substanțetensioactive,substanțepeliculogene,corigenți,conservanți,antioxidanți.
Caracteristicaconținutuluirecipientuluidecondiționare.

61.Soluțiiinjectabileînfiole.Formemedicamentoasesterilepreparateîncondițiide



uzină:soluțiiinjectabile,suspensii,emulsii,pulberi,comprimate.Cerințelefațăde
formeleijectabile.

62.Regulidebunăpracticădefabricațieasoluțiilorinjectabile.Cerințele.Cerințelecătre
materiaprima;încăperi;puritateaaerului,personal.

63.Solvențipentrusoluțiiinjectabile.Obținereaapeipentruinjecțiiîncondițiideuzină.
Aparatul”griboc”,distilatoarecucoloane,acvadistilatoareprintermocompresare.

64.Apademineralizată.Metodeledeobținere:schimbulionic,electrodializa,osmoză
indirectă.Folosireaapeidemineralizateîncondițiideuzină.

65.Solvențineapoși.Uleiurivegetale,cerințelefațădeuleiuri.Alcooli,eteri,amide.
66.Fabricareafiolelorșiaflacoanelor.Obținereasticlei,cerințeletehnice.Tipurilede
sticlă.
67.Determinarea stabilitățiichimice șitermice a sticleipentru fiole șiflacoane.

Folosireapolimerilor.
68.Fabricareafiolelorlasemiautomate.Tipuriledefiole.
69.Pregătireafiolelorpentruumplere.Tăiereafiolelor.Recoacereafiolelor.
70.Metodeledespălareafiolelor:printurbovid,cuseringa,princondensareavaporilor.

Folosireautrasunetuluilaspălareafiolelor.Uscareașisterilizareafiolelor.
71.Preparareasoluțiilorinjectabileîncondițiideuzină.Calitateasubstanțelorinițiale.

Purificareasuplimentarăînprocesuldeobținereasoluțiilor.Protecțiacugaze.
Conservanți.

72.Purificarea soluțiilor injectabile. Materiale filtrante. Instalații pentru filtrare
industrială.Filtru-ciupercă,HNIHFI.Filtredinceramică,dinsticlă,membranefiltrante.
Sterilizareaprinfiltrare.

73.Umplereafiolelor.Metodeledeummplere:cuvid,princondesareavaporilor,cu
seringa.Particularitățileșidezvantajelelor.Aparatajul.

74.Închidereafiolelor. Automatepentrusudaredetipbandă-rulantășidetiprotor.
Sudareafiolelorîncurentdegazinertșiînatmosferădevapori.Controlulsudării.

75.Particularitățile produceriisoluțiilorinjectabile:calciu clorid,magneziu sulfat,
glucoza,calciu gluconat,gelatină,acid ascorbic,hexametilentetramină,eufilină.
Soluțiiuleioasedecamfor.

76.Sterilizarea.Metodeledesterilizareaasoluțieinjectabile.
77.Perfiuzii:Hemodez,poliglucină,Repoliglucină.
78.Controlulcalitățiisoluțiilorinjectabile.
79.Signareafiolelor.Ambalarea.Schematehologicădefabricareasoluțiilorinjectabile
înfiole.
80.Ambalareaformelormedicamentoaseindustriale.Materialepentruambalaj.
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