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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0212010101 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea HORTICULTURĂ 

1.3. Departamentul I Horticultură şi Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1) MASTER 

1.6.Specializarea/ Programul de studii 
Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor 

derivate 

1.7. Forma de învăţământ ZI 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
TEHNOLOGIA PRODUCERII BĂUTURILOR DIN MUST ŞI VIN I   

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Anca Babeş 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 
Conf. dr. Anca Babeş 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut2 CA 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Oenologie, Ampelografie, Biochimie, Microbiologie 

4.2. de competenţe Masterandul trebuie să aibă cunoştinţe referitoare la obţinerea şi compoziţia fizico-chimică a 

strugurilor şi la tehnologia de obţinere a diferitelor tipuri de vin.  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul 

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi de 

terminare a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii. Telefoanele 

mobile să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice fiecare student va desfăşura o activitate individuală cu 

materialele de laborator puse la dispoziţie. Disciplina academică se impune pe toată 

durata de desfăşurare a lucrărilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

3.4.4.Tutorială 4 

3.4.5.Examinări 25 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 124 

3.8. Total ore pe semestru 180 

3.9. Numărul de credite4 6 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o
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ţe
 

p
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n

al
e 

Să cunoască limbajul specific pentru disciplina - Tehnologia producerii băuturilor din must şi vin 

Să poată să stabilească momentului optim al recoltării în funcţie de principalele caracteristicile ale strugurilor. 

Să poată să stabilească tehnologia adecvată de obţinere a mustului şi vinului în funcţie de funcţie tipul de vin care 

se doreşte să fie obţinut. 

Însuşirea noţiunilor de specialitate predate la curs şi lucrări practice, aprofundarea cunoştinţelor de specialitate, 

capacitatea de sinteză, orientare în informaţia existentă în domeniu. 

Dobândirea abilităţilor necesare pentru a putea lucra în laboratoare de specialitate. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er
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le

 Să demonstreze capacitatea de a lucra în echipă. 

Să demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesională prin antrenarea în investigaţii privind impactul 

tehnologic asupra calităţii mustului şi vinului. 

Să cunoască condiţiile necesare pentru a-şi putea face propria afacere în acest domeniu. 

Să participe la activităţile de cercetare ale disciplinei 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea compoziţiei fizico-chimice a strugurilor şi mustului în funcţie de 

soi şi de tipul de vin care se doreşte să fie obţinut. 

Însuşirea principalelor tehnologiilor de obţinere a mustului în funcţie de tipul de 

struguri folosiţi. 

Conducerea fermentaţiei alcoolice a mustului, în funcţie tipul de vin care se 

doreşte să fie obţinut. 

Conducerea fermentaţiei alcoolice secundare în obţinerea vinurilor spumante 

Însuşirea tehnologiilor de producere a vinurilor speciale în scopul cunoaşterii 

calităţii acestora, în vederea comercializării sau posibilităţii de control a 

acestora calităţii acestora. 

Cunoaşterea construcţiilor şi echipamentelor necesare aplicării tehnologiilor de 

producere a vinurilor speciale. 

 

7.2. Obiectivele specifice Însuşirea cunoştinţelor practice referitoare la  tehnologia producerii băuturilor 

speciale (spumante, spumoase, aromatizate: vermut, biter, şi vin pelin) 

Posibilitatea efectuării practice a unor tehnologii de producere a băuturilor din 

must şi vin; dobândirea unor abilităţi decizionale în domeniu 

Instruirea teoretică şi practică a studenţilor în determinarea diferitelor 

componente chimice ale mustului şi vinului, prin analize fizico-chimice. 

Cunoaşterea factorilor care influenţează calitatea mustului şi vinului. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS 

Număr  de ore – 28 

Obiectul disciplinei şi importanţa cunoaşterii 

tehnologiilor speciale pentru producerea băuturilor din 

must şi vin. 

Clasificarea vinurilor şi a produselor vinicole speciale. 

Tehnologia obţinerii vinurilor efervescente 

Tehnologia de producere a vinurilor spumante. 

Tehnologia de producere a vinurilor spumoase. 

Tehnologia producerii vinurilor aromatizate:  

Vin pelin Vermut, Retsina, Biter. 

Tehnologia de producere a vinurilor dulci 

Vinuri albe dulci produse în România  

Vinuri albe dulci produse în Franţa  

Vinuri albe dulci produse în Ungaria - Vinul de Tokaj  

Vinuri albe dulci produse în Italia  

Vinuri albe dulci produse în Germania şi Grecia 

Metode de predare 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Observaţii 

 

1 prelegere – 2 ore 

 

 

1 prelegere  - 2 ore 

5 prelegeri – 10 ore 

 

 

3 prelegeri - 6 ore 

 

4 prelegeri – 8 ore 

 

 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28 

Stabilirea momentului optim de recoltare la soiurile 

folosite pentru obţinerea vinului materie primă pentru 

spumante. 

Prezentarea teoretică a 

lucrărilor practice 

Determinări fizico-chimice 

 

 

Observații 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

 

 



 3 

Stabilirea momentului optim de recoltare la soiurile 

folosite pentru obţinerea vinului materie primă pentru 

vermut şi biter. 

Stabilirea momentului optim de recoltare la soiurile 

folosite pentru obţinerea vinului materie primă pentru 

vinuri dulci. 

Determinarea caracteristicilor materiei prime folosite 

pentru obţinerea spumantelor. 

Obţinerea vinului spumant prin fermentare în butelii. 

Obţinerea vinului spumos. 

Determinarea caracteristicilor materiei prime folosite 

pentru obţinerea vermutului. 

Prepararea maceratului şi obţinerea vermutului. 

Determinarea caracteristicilor materiei prime folosite 

pentru obţinerea biterului. 

Prepararea maceratului şi obţinerea biterului. 

Prepararea vinului pelin. 

Analiza produselor finite. 

 

Colocviu 

Determinări fizico-chimice 

 

 

Determinări fizico-chimice 

 

 

Determinări fizico-chimice 

 

Determinări fizico-chimice 

Determinări fizico-chimice 

Determinări fizico-chimice 

 

Determinări fizico-chimice 

Determinări fizico-chimice 

 

Determinări fizico-chimice 

Determinări fizico-chimice 

Determinări fizico-chimice 

şi organoleptice 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

 

 

2 lucrări (2 ore/lucrare) 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Cotea V.D., Cotea V.V., 2010, Tehnologii de producere a vinurilor, Tipo Moldova, Iaşi; 
2. Cotea V.D. Zănoagă C.V., Cotea V.V., 2009, Tratat de Oenchimie, Editura Academiei Române, Bucureşti;  
3. Stoian V., 2001, Marea carte a degustării vinurilor, Editura Artprint, Bucureşti 
4. Târdea Constantin, Sârbu Ghe. Angela Târdea, 2000, Tratat de vinificaţie, Ed. „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 
5. Ţârdea C., 2007, Chimia şi analiza vinului, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi; 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Pomohaci N. şi colab., 2000, Oenologie, Vol.I., Ed. Ceres, Bucureşti, 
2. Pomohaci N. şi colab., 2001, Oenlologie, vol.II., Ed. Ceres, Bucureşti, 
3. Pomohaci N., M. Gheorghită, R. Iuoraş, 1990, Oenologie, EDP 
4. Cotea D.V., 1985, Tratat de Oenologie, Vol. I., Ed. Ceres, Bucureşti 
5. Cotea D.V., H. I. Sauciuc, 1988, Tratat de Oenologie, Vol. II., Ed. Ceres, Bucureşti 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la întâlniri cu fermierii, cercetătorii din domeniu, 

ocazionate de şedinţele SHST şi SRH, unde se dezbat aspecte actuale şi de perspectivă, fac deplasări în teren în ţară şi în 

străinătate prin schimburi interprofesionale, fiind dezbătute aspecte actuale şi de perspectivă din domeniu. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs Examinarea cunoştinţelor teoretice  Sumativă (E) 70% 

10.5. Seminar/Laborator  Examinarea cunoştinţelor practice Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil.  
 

1  Ciclul de studii - se alege una din variantele - Licenţă/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (conţinut) - pentru nivelul de Master se alege una din variantele - CA (cunoaștere avansată),  

PC (Pregătire Complementară), A (Aprofundare), S (Sinteză). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie), 

 DO (disciplină opţională), DF (disciplină facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs, 

Conf. dr. Anca BABEŞ 

 

Titular lucrări laborator / seminarii, 

Conf. dr. Anca BABEŞ 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament, 

Conf. dr. Claudiu BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0212010103 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea   HORTICULTURĂ 

1.3. Departamentul I Horticultură şi peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1) MASTERAT 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor  speciale şi a produselor derivate 

1.7. Forma de învăţământ ZI 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 

disciplinei 
MATERII PRIME FOLOSITE IN OBŢINEREA VINURILOR  

SPECIALE ŞI A DERIVATELOR 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. CLAUDIU BUNEA 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf. dr. CLAUDIU BUNEA 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 PC 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Biochimie,Viticultură, Oenologie, Ampelografie, Microbiologie 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoştinţe generale despre elementele legate de morfologia şi anatomia 

speciei, precum şi despre tehnologia de vinificare pentru a fi familiarizaţi cu termenii de 

specialitate. Cunoaşterea  şi recunoaşterea diferitelor soiuri de struguri şi a altor specii de plante 

folosite ca materie primă pentru obţinerea vinurilor speciale şi a derivatelor. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii se anunţă cu o şedinţă înainte de următoarea şi se 

pregătesc pentru tema respectivă, iar ceilalţi adresează întrebări referitoare la 

conţinutul expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi 
terminare a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

se închid. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice  se fac deplasări în teren în ţară şi în străinătate unde există 

unităţi specializate care prelucrează strugurii pentru obţinerea mustului, diferitelor 

vinuri sau băuturi alcoolizate. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 32 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 36 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

3.4.4.Tutoriala 2 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 108 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e Învaţă  limbajul academic specific,  

Învaţă noutăţi despre utilizarea multiplă a strugurilor, 

Aprofundarea cunoştinţelor referitoare la tehnologiile moderne de valorificare a strugurilor, precum şi tehnologia 

de obţinere a unor vinuri speciale sau băuturi alcoolizate. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 Demonstrează capacitatea de a lucra în echipă. 

Cunosc condiţiile necesare pentru a-şi putea face propria afacere. 

Se obişnuiesc cu limbajul adecvat, în vederea elaborării unei activităţi specifice de cercetare. 

Participă la activităţile de producţie şi de cercetare din colecţia didactică a disciplinei. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Aprofundarea cunoştinţelor referitoare la tehnologiile moderne de obţinere şi 

valorificare a vinurilor speciale şi a produselor derivate. 

7.2. Obiectivele specifice Să cunoască materiile prime folosite la obţinerea vinurilor speciale şi a 

derivatelor. 

Însuşirea cunoştinţelor practice referitoare la  stabilirea momentului optim de 

recoltare, recunoaşterea soiurilor, descrierea speciilor utilizate în prepararea 

vinurilor speciale. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS: 

Număr de ore-14 

Strugurii ca materie primă                                                                                                           
Culesul şi transportul strugurilor în funcţie de direcţiile de producţie                                                                             

Zonarea soiurilor de struguri pentru vinuri spumante                                                                                      

Zonarea soiurilor de struguri pentru  distilate                                                                                                                                 

Soiurile de viţă roditoare recomandate şi autorizate pentru vinuri 

speciale şi derivate 

Plantele folosite la prepararea  maceratului de vermut  

Componentele esenţei de bitter                                                                                       

 

Metode de predare 

 

Prelegere 
Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

 

1 prelegere – 2 ore 
 1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28 

 Stabilirea momentului optim de recoltare                                               

 
 Analiza structurii fizico-chimice a strugurilor                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 Recunoaşterea soiurilor de struguri pentru vinuri 

speciale şi derivate                                                                                                                                  

 Descrierea speciilor utilizate în prepararea 

vinurilor speciale                                                                                                                                                                                                     

 

Colocviu 

 

 

Determinarea zahărului, acidităţii 

şi masei  a 100 boabe 
Determinarea greutăţii medii a 

unui strugure, greutatea rahisului, 

pieliţei, randamentului în must,etc. 

Recunoaşterea soiurilor în teren 

 

Recunoaşterea şi descrierea 

speciilor utilizate la obţinerea 

vinurilor speciale 

 

 

3 lucrări (2 ore/lucrare) 

 
4 lucrări  (2 ore/lucrare) 

 

 

6 lucrări (2 ore/lucrare) în 

colecţia didactică şi unităţi 

de profil 

 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

Bibliografie Obligatorie:  

1. Bunea Claudiu-Ioan şi Babeş Anca Cristina, 2014, Derivate şi Subproduse viti-vinicole, Editura AcademicPres, Cluj-

Napoca 

2. Indreaş Adriana, Luminiţa Vişan, 2001, Principalele soiuri de struguri de vin cultivate în România, Ed. Ceres, 
Bucureşti. 

3. Oşlobeanu M. şi colab., 1991, Zonarea soiurilor de viţă de vie în România, Editura Ceres, Bucureşti; 

4. Pomohaci N. şi colab., 2001, Oenlologie, vol.2, Ed. Ceres, Bucureşti. 

5. Târdea Constantin, Sârbu Ghe. Angela Târdea, 2000, Tratat de vinificaţie, Ed. „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 

 
 

Bibliografie Facultativă: diferite site-uri sau reviste străine 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

In vederea identificarii unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la întălnirile cu fermierii, cercetătorii din domeniu, 

ocazionate de şedinţele SHST şi SRH, unde se dezbat aspecte actuale şi de perspectivă, se fac deplasări în teren în ţară şi 

în străinătate prin schimburi interprofesionale, pentru a se vedea pe viu tot ceea ce s-a acumulat la zi în domeniu, 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4. Curs Examinarea cunoştinţelor teoretice  Sumativă 70% 

10.5.Seminar/Laborator Examinarea cunoştinţelor practice Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri, susţineri de referate şi lucrări practice la nivel acceptabil. 

Obtinerea notei de trecere la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (conţinut) - pentru nivelul de Master se alege una din variantele - CA (cunoastere avansată),  
PC (Pregătire Complementară), A (Aprofundare), S (Sinteză).. 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie), 
DO (disciplina optională), DF (disciplina facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 
 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Conf. dr. CLAUDIU BUNEA 

 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Conf. dr. CLAUDIU BUNEA 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. dr. CLAUDIU BUNEA 

 

     



1  

Nr.  din   Formular USAMV 0212010104 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1)
 Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate 

1.7. Forma de învăţământ ZI 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei CHIMIA VINULUI I 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Andrea Bunea 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof. dr. Andrea Bunea 

 

2.4. Anul de studiu 

 

I 

 

2.5. Semestru 
I 2.6. Tipul de 

evaluare 

 

Continuă 
2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2
 CA 

Obligativitate3
 DI 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
2 din care: 3.2. curs 1 3.3. laborator 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

3.4.4.Tutoriala 7 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi  

3.7. Total ore studiu individual 28  

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite4 5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum Biochimie, Oenologie 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoștințe referitoare la noțiuni fundamentale de biochimie, viticultură, 
oenologie 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenții pot adresa întrebări referitoare la conținutul 

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere și terminare 
a cursului. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice, fiecare student va desfășura o activitate individuală cu 

materialele de laborator puse la dispoziție și descrise în îndrumatorul de Lucrări 

practice. Disciplina academică se impune pe toată durata de desfășurare a 

lucrărilor. 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o
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p
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ţe
 

p
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e  

- capacitatea de a înțelege principalii compuși bioactivi existenți în vinuri. 

- capacitatea de a înțelege căile prin care compușii bioactivi influențează proprietățile antioxidante a vinurilor 

- capacitatea de înțelegere a metodelor folosite în analiza antioxidantă a vinului 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er
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le

  
- elaborarea și respectarea unui program de lucru 

- capacitatea de a lucra în echipă 

- realizarea atribuțiilor proprii cu profesionalism 

http://www.usamvcluj.ro/files/plan_invatamant/2010-2011/Horticultura/M%205%20ThnVin.pdf
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoasterea principalilor compuși bioactivi din vin 

7.2. Obiectivele specifice Dobândirea cunoștințelor practice privind recepția cantitativă și calitativă a 

vinului și a produselor derivate. 
Posibilitatea tehnicilor practice de control utilizate în vinificație. 
Cunoașterea factorilor care influențează calitatea mustului și a vinului. 

8. Conţinuturi 

8.1.CURS 

Număr de ore – 14 

1. Aminoacizi si amine biogene in vinuri 

2. Proteine: definitie, clasificare, raspandire in vinuri. 

3. Peptide: definitie, clasificare, raspandire in vinuri. 

4. Enzime folosite in producerea vinului. 

5. Glucide: definitie, clasificare, raspandire in vinuri 

6. Acizi organici volatili existenti in vinuri. 
7. Compusi aromatici si volatili existenti in vinuri. 

Metode de predare 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii            

1 prelegere (2 ore) 

1 prelegere (2 ore) 

1 prelegere (2 ore) 

1 prelegere (2 ore) 

1 prelegere (2 ore) 

1 prelegere (2 ore) 

1 prelegere (2 ore) 

 

8.2.LUCRĂRI PRACTICE 

Număr de ore – 14 

1.Extractia proteinelor din vinuri albe si rosii. 

1. Analiza cantitativa a proteinelor din vinuri. 

2. Extractia acizilor organici din vinuri. 

3. Analiza HPLC pentru dozarea cantitativa a acizilor 

organici. 

4. Extractia aminelor biogene. 

5. Dozarea aminelor biogene. 
6. Prezentare de referate. 

 

 

 

 
Lucrări de laborator 

 
 

1 lucrare laborator (2 ore) 

1 lucrare laborator (2 ore) 

1 lucrare laborator 

1 lucrare de laborator (4 ore) 

 

1 lucrare laborator (2 ore) 

1 lucrare laborator 
2 lucrări de laborator 

Bibliografie Obligatorie: 

1. A. Lujerdean, A. Varga, Metode si tehnici de laborator in biochimie, Ed. Academicpres, 2002. 
2. Tardea C.- Chimia si analiza vinului, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iasi, 2007. 

Bibliografie Facultativă: 

3. Pamela C. Champe, Harvey R., Biochemistry, Lippincott’s Illustrated Reviews 1987 

4. Ribereau-Gayon, P., Lonvaud, A., Jeffery, M., Branco, Jr., Dubourdieu, D., Doneche, B., 
5. The Handbook of Enology., 2006, Vol. 1: , Microbiology of Wine. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
10. Evaluare 

 

Tip activitate 

 

10.1. Criterii de evaluare 

 

10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Asimilarea noţiunilor şi aprofundarea 

cunoştinţelor de specialitate, 
capacitatea de sinteză a informațiilor. 

 

Continuă 

 

50% 

10.5. Seminar/Laborator Examinarea cunoştinţelor practice Continuă 50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informației științifice transmisă prin prelegeri și lucrări practice la nivel acceptabil. 
Obținerea notei de trecere la verificările pe parcurs este condiție de promovabilitate. 

 
1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licență/Master/Doctorat 
2 Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 

(disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate ), DC (disciplina complementara); CA (Cunoaştere avansată) 
3 Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO 

(disciplina optionala) DFac (disciplina facultativa). 
4 Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs, 

Prof. dr. ANDREA BUNEA  

Titular lucrări laborator / seminarii, 

Prof. dr. ANDREA BUNEA  

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament, 

Conf. dr. Claudiu BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0212010106 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea HORTICULTURĂ 
1.3. Departamentul I Horticultură şi peisagistică 
1.4. Domeniul de studii Horticultură 
1.5. Ciclul de studii1) MASTER 
1.6. Specializarea/ Programul de studii Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor 

derivate 
1.7. Forma de învăţământ ZI 

 

2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei MAŞINI ŞI INSTALAŢII FOLOSITE ÎN INDUSTRIA VINULUI 
2.2. Titularul activităţilor de curs Sef.luc.dr. ing. Topan Calin Gh. 

2.3. Titularul activităţilor de laborator Sef.luc.dr. ing. Topan Calin Gh. 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 PC 

Obligativitate3 DI 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Mecanizare, Oenologie, Viticultură 
4.2. de competenţe Masterandul trebuie să aibă cunoştinţe referitoare la oenologie, tehnologia prelucrării produselor 

horticole.  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul 

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi de 

terminare a cursului. 
5.2. de desfăşurare a laboratorului Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii. Telefoanele 

mobile să fie închise. 
 

6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro
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o
n

al
e Să cunoască limbajul specific pentru disciplina studiată. Capacitatea de a înţelege funcţionarea maşinilor 

Capacitatea de a înţelege modul de organizare a unui complex viti-vinicol şi utilajelor utilizate la recoltarea şi 
prelucrarea strugurilor. 
Însuşirea cunoştinţelor referitoare la modul de funcţionare a instalaţiilor de distilare a vinului şi a produselor 
derivate. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Capacitatea  de a lucra în echipă. 
Elaborarea şi respectarea unui program de lucru. 
Realizarea atribuţiilor proprii cu profesionalism. 
Capacitatea de a înţelege condiţiile necesare pentru aşi putea iniţia şi dezvolta propria afacere. 

 

 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 
forma cu frecvenţă 

3 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5.curs 14 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 78 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite4 4 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea sistemelor moderne de recoltare a strugurilor pentru industrializare, 

cunoaşterea liniilor tehnologice moderne de vinificaţie, cunoaşterea maşinilor şi 

instalaţiilor folosite în vinificaţie, cunoaşterea instalaţiilor de distilare 

discontinuă şi continuă. 

7.2. Obiectivele specifice SĂ CUNOASCĂ MODUL DE FUNCŢIONARE A TUTUROR MAŞINILOR ŞI INSTALAŢIILOR DE PRODUCERE 

A BĂUTURILOR DIN MUST, VIN ŞI A DISTILATELOR. 
 

8. Conţinuturi 
 

8.1. CURS 
Număr  de ore – 14 
1. Consideraţii generale privind recoltarea strugurilor. Construcţia şi 
funcţionarea combinelor pentru recoltarea strugurilor 
2. Construcţii, utilaje şi instalaţii pentru vinificaţie: consideraţi și 
generale, alcătuirea complexului vinicol, maşini pentru zdrobirea şi 
desciorchinarea strugurilor, maşini şi instalaţii pentru scurgerea şi 
separarea mustului, maşini pentru presat mustuială şi struguri.  
3. Instalaţii pentru evacuarea tescovinei, fermentatoare, filtre, pompe. 
4. Instalaţii pentru menţinerea regimului termic optim, instalaţii pentru 
stabilizarea vinului, linii tehnologice de vinificaţie primară. 
5. Instalaţii de distilare: consideraţii generale, instalaţii de distilare 
continuă, instalaţii de distilare discontinuă. 
6. Instalaţii de distilare continuă cu coloane de concentraţie înaltă, de 
distilare a vinului. 
7. Instalaţii pentru distilare: instalaţia de distilare continuă a drojdiei de 
vin şi a tescovinei. 

Metode de predare 
 

Prelegere  
  

 Prelegere 
 
   
   

Prelegere 
  Prelegere 

   
Prelegere 

  
 Prelegere 

 
Prelegere 

 

Observaţii 
 

1 prelegere - 2 ore 
 
 

1 prelegere – 2 ore 
 
   

1 prelegere – 2 ore 
1 prelegere – 2 ore 

 
1 prelegere – 2 ore 

 
1 prelegeri – 2 ore 

 
1 prelegeri – 2 ore 

 

 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE 

Număr  de ore – 28 

Norme de tehnică a securităţii muncii şi RSA în instalaţiile 

de vinificaţie. 

 

Analiza constructiv-funcţională a preselor. 

 

Analiza constructiv-funcţională a pompelor volumice 

pentru vinificaţie. 

 

Analiza constructiv-funcţională a filtrelor pentru vinificaţie. 

Instalaţii frigorifice şi de climatizare în crame. 

Instalaţii pentru vinificare moderne. 

Instalaţii complexe pentru distilare continuă. 

Colocviu 

 

 

Legea 319/2006 privind 

obligaţiile studenţilor pe linie 

de SSM 

Prezentarea preselor 

Prezentarea pompelor 

 

Prezentarea filtrelor  

 

Vizite în unităţi de profil viti-

vinicole. 

 

 

Prezentare/susținere referat în 

format PPT 

 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare)  

 

3 lucrări (2 ore/lucrare)  

Vizite unități de profil 

3 lucrări (2 ore/lucrare) 

Vizite unități de profil 

3 lucrări (2 ore/lucrare) 

Vizite unități de profil 

2 lucrări (2 ore/lucrare) 

Vizite unități de profil 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

 Bibliografie obligatorie: 
Bunea Claudiu-Ioan şi Babeş Anca Cristina, 2014, Derivate şi Subproduse viti-vinicole, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca,  
Cotea V.D., Cotea V.V., 2010, Tehnologii de producere a vinurilor, Tipo Moldova, Iaşi; 
Cotea V.D. Zănoagă C.V., Cotea V.V., 2009, Tratat de Oenchimie, Editura Academiei Române, Bucureşti;  
Târdea Constantin, Sârbu Ghe. Angela Târdea, 2000, Tratat de vinificaţie, Ed. „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 
Ţârdea C., 2007, Chimia şi analiza vinului, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi; 
Naghiu Livia, 2008, Maşini şi instalaţii horticole vol ll, Editura Risopint, Cluj Napoca 
Naghiu Livia, 2004, Maşini pentru recoltarea şi prelucrarea produselor horticole 

Bibliografie facultativă: 
Cotea D.V., 1985, Tratat de Oenologie, Vol. I., Ed. Ceres, Bucureşti 
Cotea D.V., H. I. Sauciuc, 1988, Tratat de Oenologie, Vol. II., Ed. Ceres, Bucureşti 
Pomohaci N. şi colab., 2000, Oenologie, Vol.I., Ed. Ceres, Bucureşti, 
Pomohaci N. şi colab., 2001, Oenlologie, vol.II., Ed. Ceres, Bucureşti, 
Popa A„ Teodorescu S., 1 0, Microbiologie: vinului, Ed. Ceres, Bucureşti 
Zugravu L., colab., 1984, Tehnologia vinurilor speciale, Ed. Tehnică, Bucureşti 
Richard, P.V. sicol.,1997,Winemaking from grape growing to marketpface, Chapmann&Hal/, New-York 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

sociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la întâlniri cu fermierii, cercetătorii din domeniu, 

ocazionate de şedinţele SHST şi SRH, unde se dezbat aspecte actuale şi de perspectivă, fac deplasări în teren în ţară şi în 

străinătate prin schimburi interprofesionale, pentru a lua contact cu cele mai recente realizări şi tehnologii in domeniu. 
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10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea momentului optim de recoltare al 

strugurilor. 

Alcătuirea şi funcţionalitatea complexului 

vinicol modern.  

Maşini. utilaje şi instalaţii pentru vinificaţie. 

Cunoaşterea instalaţiilor pentru evacuarea 

tescovinei, fermentatoare, filtre, pompe. 

Cunoaşterea fluxului tehnologic de vinificaţie 

primară. 

Cunoaşterea instalaţiilor utilizate pentru 

obţinerea distilatelor din vin. 

Sumativă (E) 

 

70% 

 

10.5. Laborator  Însuşirea deprinderilor privind tehnologia de 

obţinere băuturilor din must. 

Cunoştinţe practice referitoare la tehnologia 

producerii băuturilor speciale (spumante, 

spumoase, aromatizate-vermut, bitter, pelin şi a 

celor licoroase) 

Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil.  

Obţinerea notei de trecere la colocviu este condiţie de promovabilitate. 
1  Ciclul de studii - se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (conţinut)- pentru nivelul de Master se alege una din variantele - CA (cunoaștere avansată),  

PC (Pregătire Complementară), A (Aprofundare), S (Sinteză). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie), DO (disciplina opțională) 

DF (disciplina facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Sef.luc.dr. ing. Topan Calin Gh. 

Titular lucrări de laborator 

Sef.luc.dr. ing. Topan Calin Gh. 

Data avizării în 

departament  

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. dr. Bunea Claudiu 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0212010109 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea   HORTICULTURĂ 

1.3. Departamentul I Horticultură şi peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1) MASTER 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Tehnologia producerii vinurilor speciale şi a produselor derivate 

1.7. Forma de învăţământ ZI 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei VALORIFICAREA PRODUSELOR  SECUNDARE VITI-VINICOLE I 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. NASTASIA POP 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof. dr. NASTASIA POP 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conținut2 CA 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Viticultură, Oenologie, Ampelografie 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoştinţe generale despre elementele legate de morfologia şi anatomia 

speciei, precum şi despre tehnologia de vinificare pentru a fi familiarizaţi cu termenii de 

specialitate. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii se anunţă cu o şedinţă înainte de următoarea şi se 

pregătesc pentru tema respectivă, iar ceilalţi adresează întrebări referitoare la 

conţinutul expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi 
terminare a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

se închid. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice  se fac deplasări în teren în ţară şi în străinătate unde există 

unităţi specializate care prelucrează produse secundare rezultate în urma procesului 

de vinificaţie, cu participarea directă în diferite etape de lucru (Fabrica de uleiuri 

Blaj, Arany Kapu din Ungaria, Caviro distilerie - Italia). 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
3 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 42 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 38 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 12 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 138 

3.8. Total ore pe semestru 180 

3.9. Numărul de credite4 6 
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6. Competenţe specifice acumulate 

C
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Învaţă  limbajul academic specific,  

Învaţă noutăţi despre utilizarea multiplă a produselor secundare, 

Aprofundarea cunoştinţelor referitoare la tehnologiile moderne de obţinere şi valorificare a produselor şi 

subproduselor derivate rezultate din prelucrarea strugurilor. Cunoaşterea tehnicilor folosite pentru obţinerea 

composturilor,substanţelor colorante, biogazului, uleiului din seminţe, etc., folosite atât în ţară cât şi în 

Comunitatea Europeană 

C
o
m

p
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tr
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 Demonstrează capacitatea de a lucra în echipă. 

Cunosc condiţiile necesare pentru a-şi putea face propria afacere. 

Se obişnuiesc cu limbajul adecvat, în vederea elaborării unei activităţi specifice de cercetare. 

Participă la activităţile de producţie şi de cercetare din colecţia didactică a disciplinei. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Aprofundarea cunoştinţelor referitoare la tehnologiile moderne de obţinere şi 

valorificare a produselor şi subproduselor derivate rezultate din prelucrarea 

strugurilor 

7.2. Obiectivele specifice Să cunoască produsele secundare de la obţinerea mustului, vinului, valorificarea 

complexă a tescovinei, utilizarea tirighiei, prelucrarea drojdiei, obţinerea 

colorantului alimentar, extragerea aromelor, obţinerea de biogaz, obţinerea 

compostului,etc. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS: 

Număr ore-14 

Importanţa valorificării produselor secundare 
Valorificarea produselor secundare viti-vinicole la nivel mondial 

Valorificarea produselor secundare viti-vinicole la nivel naţional 

Gruparea produselor secundare vinicole şi principalele 

caracteristici. 

Părţilre componente ale strugurelui(structura sau alcătuirea fizico-

mecanică şi compoziţia lor chimică) 

Prelucrarea complexă a tescovinei 

Substanţele colorante din struguri şi particularităţile lor 

Localizarea substanţelor colorante în bob şi la nivel celular 

Aromele din struguri şi particularităţile lor 

Metode de predare 

 

Prelegere 
Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

Observaţii 

 

1 prelegere -2 ore 
1 prelegere - 2 ore 

1 prelegere - 2 ore 

 

 

1 prelegere - 2 ore 

 

1 prelegere - 2 ore 

1 prelegere - 2 ore 

1 prelegere - 2 ore 

 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28 
Identificarea principalelor produselor secundare 

Analiza chimică a tescovinei 

Analiza microbiologică a drojdiei 

Determinarea conţinutului chimic al drojdiei 

Determinarea conţinutului în substanţe grase a 

seminţelor de struguri 

 

Colocviu 

Prezentarea teoretică a lucrărilor 

practice 
Analiza mecanică a strugurelui 

Structura tescovinei, drojdiei şi 

alcătuirea chimică a tescovinei şi 

drojdiei, 

Separarea seminţelor, extragerea 

tirighiei şi uleiului din seminţe, 

extragerea alcoolului din tescovină 

Observaţii 

 
2 lucrări (2 ore/lucrare) 

4 lucrări (2 ore/lucrare) 

vizite în unităi de profil 

 

7 lucrări (2 ore/lucrare), 

vizitarea unor unităţi de 

profil din ţară sau străinătate 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

Bibliografie Obligatorie:  
1.Babeş Anca, 2006, Ampelografie-lucrări practice, Ed. AcademicPress, Cluj Napoca 
2. Bunea Claudiu-Ioan şi Babeş Anca Cristina, 2014, Derivate şi Subproduse viti-vinicole, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca 

3.Nastasia Pop, 2003, Viticultură generală, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 
4.Tiberia Ioana Pop, Nastasia Pop, 2015, Valorificarea produselor secundare viti-vinicole, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
5.Ţârdea C.,şi col. 2000,Tratat de vinificaţie, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi 

6.Ţârdea C., 2007, Chimia vinului, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi 
 

Bibliografie Facultativă: diferite site-uri sau reviste străine de specialitate 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

In vederea identificarii unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la întălnirile cu fermierii, cercetătorii din domeniu, 

ocazionate de şedinţele SHST şi SRH, unde se dezbat aspecte actuale şi de perspectivă, se fac deplasări în teren în ţară şi 

în străinătate prin schimburi interprofesionale, pentru a se vedea pe viu tot ceea ce s-a acumulat la zi în domeniu, 
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10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 
Pondere 

din nota 

finală 

10.4. Curs Examinarea cunoştinţelor teoretice  Sumativă (E) 70% 

10.5.Seminar/Laborator Examinarea cunoştinţelor practice Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri, susţineri de referate şi lucrări practice la nivel acceptabil. 

Obtinerea notei de trecere la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

1  Ciclul de studii - se alege una din variantele- Licență/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (conținut) - pentru nivelul de Master se alege una din variantele - CA (cunoaștere avansată),  
PC (Pregătire Complementară), A (Aprofundare), S (Sinteză). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie), DO (disciplina opțională) 
DF (disciplina facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activități didactice și studiu individual). 
 
 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Conf. dr. CLAUDIU BUNEA 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Conf. dr. CLAUDIU BUNEA 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. dr. CLAUDIU BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                 Formular USAMV–CN-0212010107 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul I Horticultură, Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1) Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Tehnologia producerii și valorificării vinurilor speciale și 

produselor derivate 

1.7. Forma de învăţământ I.F. 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei Etică și integritate academică 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lector dr. Fărăgău-Dragoș Mirela 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect - 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Continua 

VP 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DC 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
1 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect - 

3.4.Total ore din planul de invatamant 14 din care: 3.5.curs 1 3.6.seminar/laborator - 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

3.4.4.Tutoriala 15 

3.4.5.Examinări 6 

3.4.6. Alte activităţi  15 

3.7. Total ore studiu individual 86 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite4 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)  

 

4.1. de curriculum NU 

4.2. de competenţe NU 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu videoproiector/on-line laptop 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 
- 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Competențe de elaborare și implementare a codurilor etice și de conduită profesională 
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C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Competențe de lucru în echipă, competențe de comunicare, competențe de diseminare a informațiilor 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însușirea conceptelor specifice domeniului eticii și integrității academice 

Aplicarea celor învățate în domeniul eticii  pentru dezvoltarea profesională și 

morală 

7.2. Obiectivele specifice Dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere  a principalelor puncte de vedere privind 

etica academică;  

Formarea abilităților de identificare și soluționare a problemelor cu implicații de 

natură etică (dileme etice); 

 Dobândirea cunoștințelor și a abilităţilor necesare pentru intelegerea, 

respectarea,  implementarea codurilor de etică si integritate profesional 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 

Prezentarea tematicii, obiectivelor, metodelor; 

Introducere. Ce este etica? Ce este integritatea? Abordări 

interdisciplinare şi integrative                1 oră 

 

Tradiții etice                                           2 ore 

 

Recunoașterea propriilor valori             2 ore 

 

Drepturi și obligații academice              2 ore 

 

Plagiatul- identificare, forme, sancțiuni  2 ore 

 

Etică aplicată-discuții asupra anumitor teme-saracie, 

avort, corupție, eutanasie                        2 ore 

Etică aplicată pe domeniul de inginerie horticolă, ce 

facem  bine, ce greșim în profesia noastră  2 ore 

Etica și internetul                                   1 oră 

Metode de predare 

 

.Prelegere, conversație 

 

 

 

Prelegere, conversație 

 

Conversație, Învățare prin 

descoperire, Brainstorming 

Prelegere, Conversație 

 

Prelegere, Conversație, 

Dezbatere 

Dezbatere, Conversație 

 

Dezbatere, Conversație, 

Conversație, Brainstorming 

Observaţii 

 

Stabilirea modului de lucru, 

a comunicării, a formelor de 

evaluare 

 

 

 

Rezolvarea de chestionare, 

prezentări, discuții 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore –  

 

 

 

 

 

 
 
 Bibliografie Obligatorie: 
 
Chiriac V.,(2005), Etica și eficiența profesională, Biblioteca Performanței în carieră, Ed. Bic All, București 
Fish, R., Hura, G. (2013). ―Students‘ perceptions of plagiarism‖, în Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 13 (5), pp. 33 
– 45. 
 
Legea 8/1996 a drepturilor de autor și drepturilor conexe, http://www.orda.ro/fisiere/2015 
/Legislatie/Lege_8_1996_ultima_modificare_9%20nov_2015.pdf 
Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, 
http://www.lib.ugal.ro/Legislatie/legislatie_resurse_umane/Legea_206_27_ mai_2004.pdf 
Murgescu, M. 2017. „Mijloace electronice de verificare a lucrărilor: avantaje, limite, aplicație practică‖, în Deontologie academică. 
Curriculum-cadru, Editura Universității din București. 
 
Singer, P. (2006), Tratat de Etică, Bucureşti: Editura Polirom 
Singer, P. (2017). Altruismul eficient. Ghid pentru o viaţă trăită în mod etic. Bucureşti 
 

Bibliografie Facultativă: 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 



 3 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs  Activitatea din cursul semestrului 

Stăpânirea limbajului 

Implicarea în munca de echipă din 

timpul activităților 

 Verificare pe parcurs 

50% activitatea 

de la curs 

50% proba 

scrisă 

10.5. Seminar/Laborator     

10.6. Standard minim de performanţă 

 
 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 (disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

                    Titular curs 

                            Lector dr.  Fărăgău-Dragoș Mirela 
 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

 

Director de departament 

Conf. dr. Ioan-Claudiu BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0212010102 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea HORTICULTURĂ 

1.3. Departamentul I Horticultură şi Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1) MASTER 

1.6.Specializarea/ Programul de studii 
Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor 

derivate 

1.7. Forma de învăţământ ZI 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
TEHNOLOGIA PRODUCERII BĂUTURILOR DIN MUST ŞI VIN II 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Anca BABEŞ 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf. dr. Anca BABEŞ 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Continuă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut2 CA 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Oenologie, Ampelografie, Viticultură, Biochimie, Microbiologie   

4.2. de competenţe Masterandul trebuie să aibă cunoştinţe referitoare la obţinerea şi compoziţia fizico-chimică a 

strugurilor şi la tehnologia de obţinere a diferitelor tipuri de vin.  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul 

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi de 

terminare a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii. Telefoanele 

mobile să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice fiecare student va desfăşura o activitate individuală cu 

materialele de laborator puse la dispoziţie. Disciplina academică se impune pe toată 

durata de desfăşurare a lucrărilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 55 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

3.4.4.Tutorială 4 

3.4.5.Examinări 25 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 144 

3.8. Total ore pe semestru 200 

3.9. Numărul de credite4 8 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Să cunoască limbajul specific pentru disciplina - Tehnologia producerii băuturilor din must şi vin 

Să poată să stabilească momentului optim al recoltării în funcţie de principalele caracteristicile ale strugurilor. 

Să poată să stabilească tehnologia adecvată de obţinere a mustului şi vinului în funcţie de funcţie tipul de vin care 

se doreşte să fie obţinut. 

Însuşirea noţiunilor de specialitate predate la curs şi lucrări practice, aprofundarea cunoştinţelor de specialitate, 

capacitatea de sinteză, orientare în informaţia existentă în domeniu. 

Dobândirea abilităţilor necesare pentru a putea lucra în laboratoare de specialitate. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 Să demonstreze capacitatea de a lucra în echipă. 

Să demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesională prin antrenarea în investigaţii privind impactul 

tehnologic asupra calităţii mustului şi vinului. 

Să cunoască condiţiile necesare pentru a-şi putea face propria afacere în acest domeniu. 

Să participe la activităţile de cercetare ale disciplinei. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea compoziţiei fizico-chimice a strugurilor şi mustului în funcţie de 

soi şi de tipul de vin care se doreşte să fie obţinut. 

Conducerea fermentaţiei alcoolice a mustului, în funcţie tipul de vin care se 

doreşte să fie obţinut (vin dulce, vin licoros, vin pelicular, vin materie primă 

pentru distilate). 

Cunoaşterea aparatelor şi echipamentelor necesare aplicării tehnologiei de 

distilare a vinurilor pentru obţinerea unor distilate învechite de calitate. 

Însuşirea tehnologiilor de producere a vinurilor speciale şi a derivatelor din 

must şi vin în scopul cunoaşterii calităţii acestora, în vederea comercializării sau 

posibilităţii de control a acestora calităţii acestora. 

7.2. Obiectivele specifice Însuşirea cunoştinţelor practice referitoare la  tehnologia producerii băuturilor 

speciale (vinuri dulci, licoroase şi peliculare, distilate învechite din vin etc.) 

Posibilitatea efectuării practice a unor tehnologii de producere a băuturilor din 

must şi vin; dobândirea unor abilităţi decizionale în domeniu 

Instruirea teoretică şi practică a masteranzilor în determinarea diferitelor 

componente chimice ale mustului vinului şi distilatelor, prin analize fizico-

chimice. 
 

8. Conţinuturi 
 

8.1. CURS 

Număr  de ore – 28 

Tehnologia de producere a vinurilor licoroase 

Vinul de Malaga 

Vinul de Porto 

Vinul de Madera 

Vinul de Marsala 

Vinuri licoroase produse în Franţa 

Tehnologia de producere a vinurilor peliculare 

Vinul de Xeres 

Vinul galben de Jura (Vin jaune) 

Tehnologia de producere a distilatelor din vin 

Tehnologia obţinerii vinului materie primă pentru 

distilate 

Aparate de distilare, generalităţi şi clasificare; 

Tehnologia obţinere a distilatelor învechite din vin 

Procese fizico-chimice ce au loc în timpul învechirii 

distilatelor 

Condiţiile de calitate la punerea în consum a distilatelor 

Tehnologia de producere a sucurilor din struguri şi a 

mustului 

Strugurii ca materie primă în obţinerea sucurilor. 

Sucuri naturale din struguri 

Mustul concentrat şi rectificat 

Verificare pe parcurs 

Metode de predare 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

 
 

 

Observaţii 

 

5 prelegeri - 10 ore 

 

 

 

 

 

3 prelegeri – 6 ore 

 

 

3 prelegeri – 6 ore 

 

 

 

 

 

 

 

2 prelegeri – 6 ore 
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8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28 

Stabilirea momentului optim de recoltare la soiurile 

folosite pentru obţinerea vinului materie primă pentru 

vinuri licoroase. 

Stabilirea momentului optim de recoltare la soiurile 

folosite pentru obţinerea vinului materie primă pentru 

distilate. 

Metode de analiză a principalelor caracteristici ale 

vinului materie primă pentru distilate  

Aparate de distilare – prezentare generală şi clasificare 

Procedee de distilare discontinuă 

Procedee de distilare continuă 

Analiza fizico-chimică a distilatelor din vin 

Sucul natural de struguri: tehnologii şi metode de analiză 

Sucul de struguri obţinut din must 

Metode de analiză a principalelor caracteristici ale 

mustului suprasulfitat şi liofilizat 

Colocviu 

Prezentarea teoretică a 

lucrărilor practice 

Determinări fizico-chimice 

 

 

Determinări fizico-chimice 

 

 

Determinări fizico-chimice 

 

 

 

 

Determinări fizico-chimice 

Determinări fizico-chimice 

Determinări fizico-chimice 

Determinări fizico-chimice 

 

Observaţii 

 
 

2 lucrări (2 ore/lucrare) 

 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

 

 

2 lucrări (2 ore/lucrare) 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

2 lucrări (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Bunea Claudiu-Ioan şi Babeş Anca Cristina, 2014, Derivate şi Subproduse viti-vinicole, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca 
2. Cotea V.D., Cotea V.V., 2010, Tehnologii de producere a vinurilor, Tipo Moldova, Iaşi; 
3. Cotea V.D. Zănoagă C.V., Cotea V.V., 2009, Tratat de Oenchimie, Editura Academiei Române, Bucureşti;  
4. Târdea Constantin, Sârbu Ghe. Angela Târdea, 2000, Tratat de vinificaţie, Ed. „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 
5. Ţârdea C., 2007, Chimia şi analiza vinului, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi; 

Bibliografie Facultativă: 
1. Cotea D.V., 1985, Tratat de Oenologie, Vol. I., Ed. Ceres, Bucureşti 
2. Cotea D.V., H. I. Sauciuc, 1988, Tratat de Oenologie, Vol. II., Ed. Ceres, Bucureşti 
3. Pomohaci N. şi colab., 2000, Oenologie, Vol.I., Ed. Ceres, Bucureşti 
4. Pomohaci N. şi colab., 2001, Oenlologie, vol.II., Ed. Ceres, Bucureşti 
5. Pomohaci N., M. Gheorghită, R. Iuoraş, 1990, Oenologie, EDP 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la întâlniri cu fermierii, cercetătorii din domeniu, 

ocazionate de şedinţele SHST şi SRH, unde se dezbat aspecte actuale şi de perspectivă, fac deplasări în teren în ţară şi în 

străinătate prin schimburi interprofesionale, fiind dezbătute aspecte actuale şi de perspectivă din domeniu. 
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs Examinarea cunoştinţelor teoretice  Continuă (VP) 70% 

10.5. Seminar/Laborator  Examinarea cunoştinţelor practice Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil.  
 

1  Ciclul de studii - se alege una din variantele - Licenţă/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (conţinut)- pentru nivelul de Master se alege una din variantele - CA (cunoaștere avansată), PC 

(Pregătire Complementară), A (Aprofundare), S (Sinteză). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie/Impusă),  DO (disciplină 

opţională), DF (disciplină facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual). 
 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs, 

Conf. dr. Anca BABEŞ 

 

Titular lucrări laborator / seminarii, 

Conf. dr. Anca BABEŞ 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament, 

Conf. dr. Claudiu BUNEA 
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Nr.  din   Formular USAMV 0212010105 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Horticultura 

1.3. Departamentul 1. Horticultură şi Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1)
 Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate 

1.7. Forma de învăţământ IF 
 

2. Date despre disciplină 

 

2.1. Denumirea disciplinei CHIMIA VINULUI II 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Andrea BUNEA 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof. dr. Andrea BUNEA 

 

2.4. Anul de studiu 

 

I 

 

2.5. Semestru 
II 2.6. Tipul de 

evaluare 

 

Continuă 
2.7. Regimul 

disciplinei 

Conținut2
 DD 

Obligativitate3
 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
2 din care: 3.2. curs 1 3.3. laborator 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

3.4.4.Tutoriala 7 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi  

3.7. Total ore studiu individual 58  

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite4 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 
4.1. de curriculum Biochimie, Oenologie 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoștințe referitoare la noțiuni fundamentale de biochimie, viticultură, 
oenologie 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenții pot adresa întrebări referitoare la conținutul 

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere și terminare 

a cursului. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice este obligatorie consultarea îndrumatorului practic, fiecare 

student va desfășura o activitate individuală cu materialele de laborator puse la 

dispoziție și descrise în îndrumătorul de Lucrări practice. Disciplina academică se 
impune pe toata durata de desfășurare a lucrărilor. 

http://www.usamvcluj.ro/files/plan_invatamant/2010-2011/Horticultura/M%205%20ThnVin.pdf
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6. Competenţe specifice acumulate 
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- capacitatea de a întelege principalii compuși bioactivi existenți în vinuri. 

- capacitatea de a întelege căile prin care compușii bioactivi influențează proprietățile antioxidante a vinurilor 

- capacitatea de întelegere a metodelor folosite în analiza antioxidantă a vinului 
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- elaborarea și respectarea unui program de lucru 

- capacitatea de a lucra în echipă 

- realizarea atribuțiilor proprii cu profesionalism 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 
7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoasterea principalilor compuși bioactivi din vin 

7.2. Obiectivele specifice Dobândirea cunoștințelor practice privind recepția cantitativă și calitativă a 

vinului și a produselor derivate. 

Posibilitatea practică utilizare a tehnicilor de control folosite în vinificație. 

Cunoașterea factorilor care influențează calitatea mustului și a vinului. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr de ore –14 

1. Compuși cu azot existenti în vinuri: clasificare, rol 

2. Antociani și compusi derivați de la antociani existenți în 

vinuri. 

3. Flavanoli, flavonoli și dihidroflavonoli existenți în 

vinuri. 

4. Compusi fenolici. 

5. Compuși aromatici și volatili existenti în vinuri. 

6. Influența compușilor fenolici asupra proprietăților 

organoleptice a vinului. 

7. Metode antioxidante folosite în analiza vinului 

Metode de predare 

 

Prelegere 
Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

Observaţii 

 

1 prelegere (2 ore) 

1 prelegere (2 ore) 

 

1 prelegere (2 ore) 

 

1 prelegere (2 ore) 

1 prelegere (2 ore) 

1 prelegere (2 ore) 

 

1 prelegere (2 ore) 

 

8.2.LUCRĂRI PRACTICE 

Număr de ore – 14 

1. Extractia antocianilor din vinuri rosii. 

2. Separarea si dozarea antocianilor din vinuri folosind 

cromatografia lichida de inalta performanta. 

3. Extractia flavonoidelor si a acizilor fenolici din 
vinurile albe. 

4. Separarea si dozarea flavonoidelor si a acizilor 

fenolici folosind tehnica HPLC. 

5. Metode antioxidante pentru analiza vinului. 

6. Separarea si dozarea flavonolilor existenţi in vinuri. 
7. Prezentare referate 

  

1 lucrare laborator (2 ore) 

1 lucrare laborator (2 ore) 

 1 lucrare laborator (2 ore) 

Lucrări de laborator  

 1 lucrare laborator (2 ore) 

 
1 lucrare laborator (2 ore) 

1 lucrare laborator (2 ore) 

 
2 lucrări de laborator 

Bibliografie Obligatorie: 

1. A. Lujerdean, A. Varga, Metode si tehnici de laborator in biochimie, Ed. Academicpres, 2002. 
2. Tardea C.- Chimia si analiza vinului, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iasi, 2007. 

Bibliografie Facultativă: 

1. Pamela C. Champe, Harvey R., Biochemistry, Lippincott’s Illustrated Reviews 1987 
2. Ribereau-Gayon, P., Lonvaud, A., Jeffery, M., Branco, Jr., Dubourdieu, D., Doneche, B., 
3. The Handbook of Enology., 2006, Vol. 1: , Microbiology of Wine. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
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10. Evaluare 

 

 

Tip activitate 
 

10.1. Criterii de evaluare 
 

10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Asimilarea noţiunilor şi aprofundarea 

cunoştinţelor de specialitate, capacitatea de 
sinteză a informațiilor. 

 

Continuă (VP) 

 

50% 

10.5. Seminar/Laborator Examinarea cunoştinţelor practice Continuă (VP) 50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 
la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 
2 Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 

(disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate ), DC (disciplina complementara); CA (Cunoaştere avansată) 
3 Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO 

(disciplina optionala) DFac (disciplina facultativa). 
4 Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs, 

Prof. dr. Andrea BUNEA  

Titular lucrări laborator / seminarii, 

Prof. dr. Andrea BUNEA  

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament, 

Conf. dr. Claudiu BUNEA 
 

 



 1 

 

Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0212010108 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea HORTICULTURĂ 

1.3. Departamentul Horticultură şi peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1) MASTER 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate 

1.7. Forma de învăţământ ZI 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
CONTROLUL CALITĂŢII PRODUSELOR VINICOLE  I 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Anca BABEŞ 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf. dr. Claudiu BUNEA 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut2 S 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Oenologie, Viticultură, Biochimie, Microbiologie 

4.2. de competenţe Masterandul trebuie să aibă cunoştinţe referitoare la obţinerea şi compoziţia fizico-chimică a 

strugurilor, mustului, vinului şi la tehnologia de obţinere a diferitelor tipuri de produse vincole.  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul 

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi de 

terminare a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii. Telefoanele 

mobile să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice fiecare student va desfăşura o activitate individuală cu 

materialele de laborator puse la dispoziţie. Disciplina academică se impune pe toată 

durata de desfăşurare a lucrărilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

3.4.4.Tutorială 14 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 94 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite4 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Să cunoască termenii de specialitate folosiţi în cadrul disciplinei - Controlul calităţii produselor vinicole   

Să cunoască sistemul calităţii, standardele şi legislaţia privind calitatea produselor vinicole. 

Să poată să stabilească calitatea materiilor prime folosite pentru obţinerea produselor vinicole în funcţie de 

principalele caracteristicile ale acestora. 

Însuşirea noţiunilor de specialitate predate la curs şi lucrări practice, aprofundarea cunoştinţelor de specialitate, 

capacitatea de sinteză, orientare în informaţia existentă în domeniu. 

Dobândirea abilităţilor necesare pentru a putea lucra în laboratoare de specialitate şi unităţi de alimentaţie 

publică. 
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 Să demonstreze capacitatea de a lucra în echipă. 

Să demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesională prin antrenarea în investigaţii privind impactul 

tehnologic asupra calităţii mustului şi vinului. 

Să cunoască condiţiile necesare pentru a-şi putea face propria afacere în acest domeniu. 

Să participe la activităţile de cercetare ale disciplinei 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei 

 

 

Cunoaşterea aspectelor legale privind calitatea produselor vinicole (vinuri 

propriu zise, vinuri: spumante, petiante, spumoase, perlante, distilate învechite 

din vin, suc din struguri etc.). 

Cunoaşterea aspectelor privind implementarea unui sistem de calitate într-o 

unitate vinicolă. 

Cunoaşterea echipamentelor de control şi măsurare din oenologie.  

Însuşirea principalelor etape ale procesului de ambalare, depozitare şi livrare. 

Conştientizarea importanţei tehnicilor de control calitativ şi cantitativ 

7.2. Obiectivele specifice Însuşirea cunoştinţelor practice referitoare la recepţia cantitativă şi calitativă a 

materiilor prime folosite pentru obţinerea produselor vinicole. 

Posibilitatea efectuării practice a tehnicilor de control utilizate în vinificaţie. 

Cunoaşterea factorilor care influenţează calitatea mustului şi vinului. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS 

Număr  de ore – 28 

Perceperea calităţii produselor vinicole pe plan mondial 

Calitatea şi succesul în competiţie. Sistemul calităţii, 

concepte, standarde 

Implementarea unui sistem al calităţii  

Legislaţia privind sistemul calităţii produselor vinicole 

Controlul proceselor de fabricaţie 

Echipamentul de control, măsurare şi încercare 

Manipulare, depozitare, ambalare şi livrare 

Înregistrări privind calitatea 

Metode de predare 

 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

Observaţii 

 

2 prelegeri – 4 ore 

2 prelegeri – 4 ore 

 

3 prelegeri – 6 ore 

4 prelegeri – 8 ore 

1 prelegeri – 2 ore 

1 prelegeri – 2 ore 

 

1 prelegere – 2 ore 

 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28 

Recepţia cantitativă şi calitativă a materiei prime  

Recepţia cantitativă şi calitativă a alcoolului etilic 

Recepţia cantitativă şi calitativă a materialelor 

oenologice 

Recepţia cantitativă şi calitativă materialelor necesare în 

procesul de îmbuteliere 

Testări pentru controlul vinurilor 

Colocviu 

Prezentarea teoretică a 

lucrărilor practice 

Determinări fizico-chimice 

Determinări fizico-chimice 

Determinări fizico-chimice 

 

Determinări fizico-chimice 

 

Determinări fizico-chimice 

 

Observaţii 

 

2 lucrări (2 ore/lucrare) 

2 lucrări (2 ore/lucrare) 

4 lucrări (2 ore/lucrare) 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

 

4 lucrări (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Antoce Oana Arina, 2007, Oenologie-Chimie şi analiză senzorială, Editura Unversitaria Craiova 
2. Bunea Claudiu-Ioan, Babeş Anca Cristina, 2014, Derivate şi Subproduse viti-vinicole, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca, 
3 Cotea V.D., Cotea V.V., 2010, Tehnologii de producere a vinurilor, Tipo Moldova, Iaşi; 
4. Cotea V.D. Zănoagă C.V., Cotea V.V., 2009, Tratat de Oenchimie, Editura Academiei Române, Bucureşti;  
5. Dovolici, V., Septilici Georgeta, 1981, Testarea tehnologică fizico-chimică şi microbiologică a vinurilor, Ed. Ceres, Bucureşti. 
6. Ţârdea C., 1971, Metode de analiză şi control tehnologic al vinurilor, Ed. Ceres, Bucureşti  
7. Ţârdea C., 2007, Chimia şi analiza vinului, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi; 

 
 



 3 

 
 
Bibliografie Facultativă: 

1. Cotea D.V., 1985, Tratat de Oenologie, Vol. I., Ed. Ceres, Bucureşti 
2. Cotea D.V., H. I. Sauciuc, 1988, Tratat de Oenologie, Vol. II., Ed. Ceres, Bucureşti  
3. Pomohaci N. şi colab., 2000, Oenologie, Vol.I., Ed. Ceres, Bucureşti, 
4. Pomohaci N. şi colab., 2001, Oenlologie, vol.II., Ed. Ceres, Bucureşti, 
5. Pomohaci N., M. Gheorghită, R. Iuoraş, 1990, Oenologie, EDP, 
6. Târdea Constantin, Sârbu Ghe. Angela Târdea, 2000, Tratat de vinificaţie, Ed. „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi. 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la întâlniri cu fermierii, cercetătorii din domeniu, 

ocazionate de şedinţele SHST şi SRH, unde se dezbat aspecte actuale şi de perspectivă, fac deplasări în teren în ţară şi în 

străinătate prin schimburi interprofesionale, fiind dezbătute aspecte actuale şi de perspectivă din domeniu. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs Examinarea cunoştinţelor teoretice  Sumativă (E) 70% 

10.5. Seminar/Laborator  Examinarea cunoştinţelor practice Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil.  
 

1  Ciclul de studii - se alege una din variantele - Licenţă/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (conţinut)- pentru nivelul de Master se alege una din variantele - CA (cunoaștere avansată),  

PC (Pregătire Complementară), A (Aprofundare), S (Sinteză). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie), DO  (disciplină opţională), 

DF (disciplină facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs, 

Conf. dr. Anca BABEŞ 

 

Titular lucrări laborator / seminarii, 

Conf. dr. Claudiu BUNEA 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament, 

Conf. dr. Claudiu BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0212010110 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea   HORTICULTURĂ 

1.3. Departamentul I Horticultură şi peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1) MASTER 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor secundare 

1.7. Forma de învăţământ ZI 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei VALORIFICAREA PRODUSELOR SECUNDARE VITI-VINICOLE II  

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.dr. NASTASIA POP 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof.dr. NASTASIA POP 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 CA 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Biochimie,Viticultură, Oenologie, Ampelografie 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoştinţe generale despre elementele legate de morfologia şi anatomia 

speciei, precum şi despre tehnologia de vinificare pentru a fi familiarizat cu termenii de 

specialitate. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii se anunţă cu o şedinţă înainte de următoarea şi se 

pregătesc pentru tema respectivă, iar ceilalţi adresează întrebări referitoare la 

conţinutul expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi 
terminare a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

se închid. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice  se fac deplasări în teren în ţară şi în străinătate unde există 

unităţi specializate care prelucrează produse secundare rezultate în urma procesului 

de vinificaţie, cu participarea directă în diferite etape de lucru.( Fabrica de uleiuri 

Blaj, Arany Kapu din Ungaria, Caviro distilerie - Italia). 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
3 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 36 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

3.4.4.Tutoriala 6 

3.4.5.Examinări 16 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 138 

3.8. Total ore pe semestru 180 

3.9. Numărul de credite4 6 
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6. Competenţe specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e 

Învaţă  limbajul academic specific,  

Învaţă noutăţi despre utilizarea multiplă a produselor secundare, 

Aprofundarea cunoştinţelor referitoare la tehnologiile moderne de obţinere şi valorificare a produselor şi 

subproduselor derivate rezultate din prelucrarea strugurilor. Cunoaşterea tehnicilor folosite pentru obţinerea 

composturilor,substanţelor colorante, biogazului, uleiului din seminţe, etc., folosite atât în ţară cât şi în 

Comunitatea Europeană 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 Demonstrează capacitatea de a lucra în echipă. 

Cunosc condiţiile necesare pentru a-şi putea face propria afacere. 

Se obişnuiesc cu limbajul adecvat, în vederea elaborării unei activităţi specifice de cercetare. 

Participă la activităţile de producţie şi de cercetare din colecţia didactică a disciplinei. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Aprofundarea cunoştinţelor referitoare la tehnologiile moderne de obţinere şi 

valorificare a produselor şi subproduselor derivate rezultate din prelucrarea 

strugurilor 

7.2. Obiectivele specifice Să cunoască produsele secundare la obţinerea mustului, vinului, valorificarea 

complexă a tescovinei, despre utilizarea tirighiei, prelucrarea drojdiei, obţinerea 

colorantului alimentar, extragerea aromelor, obţinerea de biogaz, obţinerea 

composului,etc. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS: 

Număr ore- 14 

Prelucrarea drojdiei 
Compuşi mono şi polifenolici din struguri, must, vin şi subproduse 

Recuperarea şi folosirea seminţelor dr struguri 

Valorificarea produselor secundare viti-vinicole în 

medicină,farmacie şi cosmetică 

Metode de predare 

 

Prelegere 
Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

Observaţii 

 

2 prelegere - 4 ore 
2 prelegeri - 4 ore 

2 prelegeri  - 4 ore 

1 prelegere - 2 ore 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28 
Determinarea stării fizice şi conţinutul chimic al 

tirighiei  

 

Obţinerea colorantului alimentar 

Prepararea aminoacizilor din drojdie  

Prepararea de siropuri pentru produsele fără alcool 

Obţinerea de biogaz 

Obţinerea de îngrăşăminte din produse secundare 

 

 

 
Colocviu 

Prezentarea teoretică a lucrărilor 

prcatice 
Recuperarea tirighiei şi 

determinarea compoziţiei 

chimice 

Obţinerea colorantului alimentar 

Prepararea aminoacizilor din 

drojdie 

Prepararea de siropuri pentru 

produsele fără alcool 

Obţinerea biogazului 

Obţinerea compostului din 

tescovină 

Observaţii 

 
3 lucrări (2 ore/lucrare) 

2 lucrări (2 ore/lucrare) 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

5 lucrări (2 ore/lucrare) cu 

vizitarea unor unităţi de 

profil din ţară sau străinătate 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

 
1 lucrare (2 ore/lucrare) 

Bibliografie Obligatorie:  
1. Babeş Anca, 2006, Ampelografie-lucrări practice, Ed. AcademicPress, Cluj Napoca 
2. Bunea Claudiu-Ioan şi Babeş Anca Cristina, 2014, Derivate şi Subproduse viti-vinicole, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca,  

3. Cotea V.D. Zănoagă C.V., Cotea V.V., 2009, Tratat de Oenchimie, Editura Academiei Române, Bucureşti;  
4. Cotea V.D., Cotea V.V., 2010, Tehnologii de producere a vinurilor, Tipo Moldova, Iaşi; 
5. Pop Nastasia, 2003, Viticultură generală, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 

6. Pop Tiberia Ioana, Nastasia Pop, 2015, Valorificarea produselor secundare viti-vinicole,Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 

7. Târdea Constantin, Sârbu Ghe. Angela Târdea, 2000, Tratat de vinificaţie, Ed. „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 
8. Ţârdea C., 2007, Chimia şi analiza vinului, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi; 

Bibliografie Facultativă:  

1. Cotea D.V., 1985, Tratat de Oenologie, Vol. I., Ed. Ceres, Bucureşti 
2. Cotea D.V., H. I. Sauciuc, 1988, Tratat de Oenologie, Vol. II., Ed. Ceres, Bucureşti 
3. Pomohaci N. şi colab., 2000, Oenologie, Vol.I., Ed. Ceres, Bucureşti, 

4. Pomohaci N. şi colab., 2001, Oenlologie, vol.II., Ed. Ceres, Bucureşti, 
5. Popa A„ Teodorescu S., 1 0, Microbiologie: vinului, Ed. Ceres, Bucureşti 
6. Zugravu L., colab., 1984, Tehnologia vinurilor speciale, Ed. Tehnică, Bucureşti 

7. Richard, P.V. sicol.,1997,Winemaking from grape growing to marketplace, Chapmann&Hal, New-York 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

In vederea identificarii unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 
mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la întălnirile cu fermierii, cercetătorii din domeniu, 

ocazionate de şedinţele SHST şi SRH, unde se dezbat aspecte actuale şi de perspectivă, se fac deplasări în teren în ţară şi 

în străinătate prin schimburi interprofesionale, pentru a se vedea pe viu tot ceea ce s-a acumulat la zi în domeniu, 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs Examinarea cunoştinţelor teoretice  Sumativă (E) 70% 

10.5.Seminar/Laborator Examinarea cunoştinţelor practice Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri, susţineri de referate şi lucrări practice la nivel acceptabil. 

Obtinerea notei de trecere la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licență/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (conţinut) - pentru nivelul de Master se alege una din variantele - CA (cunoaștere avansată),  
PC (Pregătire Complementară), A (Aprofundare), S (Sinteză). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie), DO (disciplina opțională), 
DF (disciplina facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 
 
 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Conf. dr. CLAUDIU BUNEA 

Titular lucrări laborator/seminarii 

Conf. dr. CLAUDIU BUNEA  

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. dr. CLAUDIU BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV    0212010111 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultura 

1.3. Departamentul I Horticultura si Peisagistica  

1.4.Domeniul de studii Horticol 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Master  

1.6.Specializarea/ Programul de studii Tehnologia producerii si valorificarii vinurilor speciale si a produselor derivate 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 

Microbiologia vinului 1 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Doru Pamfil  

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Prof. Dr. Doru Pamfil 

2.4. Anul de studiu I 

 

2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DS 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Viticultura, Oenologie, Microbiologie 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la structura celulelor, metabolism, mod de 

actiune si importanta  microorganismelor 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.  

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Fiecare student desfăşoară  activităţi  individuale cu  materialele de laborator puse 

la dispozitie şi descrise în îndrumatorul de Lucrări practice şi în prelegeri. 

Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
3 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

3.4.4.Tutoriala 15 

3.4.5.Examinări 25 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 105 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite
4 6 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

al
e Sa cunoasca  limbajul specific pentru disciplina Microbiologie. 

Sa inteleaga activitatea microorganismelor si  principalele  lor functii. 

Sa cunoasca principalele grupe de microorganisme si rolul lor in vinificatie. 

Sa cunoasca  metodele de sterilizare, tehnicile de izolare, cultivare, modul de cercetare al microorganismelor.  

Sa cunoasca principiile fermentatiilor de baza si microorganismele implicate. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Aprofundarea cunostintelor fundamentale in domeniul microbiologiei vinului. 

Sa poata dezvolta tehnologii de elaborare a diferitelor tipuri de vin prin utilizarea de noi tulpini de levuri cu 

insusiri  noi. 

Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesionala prin antrenarea in activitatile practice de laborator 

si insusirea tehnicilor specifice microbiologiei aplicate. 

Sa participe la activitatile de cercetare ale disciplinei. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însuşirea de către studenţi a principalelor noţiuni privind microorganismele şi 

rolul pe care îl au în natură. 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea principalelor grupe de microorganisme procariote şi eucariote, 

însuşirea particularităţilor fiziologice ale acestora. 

Deprinderea unor tehnici de izolare, manipulare a microorganismelor în condiţii 

aseptice, examinarea în scopul identificării lor, a utilizării în vinificaţie 

Cunoaşterea metodelor de cultivare, de studiere a caracterelor morfologice, 

influenţa factorilor fizici şi chimici asupra metabolismului drojdiilor din vin, 

transformarile din vinuri care deterimnã defecte şi îmbolnaviri 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 14 

1. Introducere în Microbiologia aplicată.  Noțiuni de 

fiziologie microbiană. Structura și funcţionarea celulei 

microbiene. Celula procariotă. Celula eucariotă 

2. Rolul microorganismelor în vinificaţie. Creşterea şi 

nutriția microbiană. Influența condițiilor de mediu 

asupra dezvoltării microorganismelor. 

3. Microflora specifică industriei vinicole. Încrengătura 

bacteriophyta. Încrengătura Mycophyta. Levurile. 

4. Caracterizarea taxonomică și morfo-fiziologică a 

principalelor specii de drojdii întâlnite în vinificație. 

5.  Clasificarea drojdiilor. Identificarea drojdiilor. Ciclul 

de dezvoltare a drojdiilor. Criterii de selecţie. Nutriţie şi 

necesităţi nutritive 

Metode de predare 

 

Prelegere  

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

Observaţii 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

2  prelegeri 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28 

Tehnica preparării mediilor de cultură pentru drojdii şi 

bacterii. Medii uzuale şi medii speciale de cultivare 

Tehnica însămânţării microorganismelor. 

Tehnica izolării microorganismelor în culturi pure.  

Metoda diluţiilor succesive. 

Examenul caracterelor culturale ale microorganismelor 

Examinarea caracterelor morfologice şi tinctoriale ale 

microorganimselor specifice 

Studiul structurii celulare. Evidenţierea nucleului, 

volutinei, peretelui celular 

Evidenţierea incluziunilor polizaharidice.  

Determinarea glicogenului în celule de drojdii 

Determinarea numărului de drojdii şi bacterii. 

Determinarea viabilitatii celulelor de drojdii si bacterii 

 

 

Familiarizarea studenţilor cu 

practica microbiologică. 

 

Insuşirea tehnicilor specifice 

legate de studierea 

microorganismelor.  

 

Deprinderea unor tehnici de 

izolare, manipulare a 

microorganismelor în 

condiţii aseptice. 

 

Examinarea în scopul 

identificării lor, a utilizării în 

 

 

2  lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 

3 lucrare laborator 

 

2 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 

1  lucrare laborator 

1  lucrare laborator 

1  lucrare laborator 
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diferite domenii.  

Cunoaşterea metodelor de 

cultivare. 

Studierea caracterelor 

culturale. 

 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. D. Pamfil, O. Henegariu, 1996, Microbiologie, Tipo Agronomia Cluj-Napoca 

2. D. Pamfil, 1999, Microbiologie, Editura Genesis 

3. Pop Rodica, 2006, Microbiologie generală – Aplicaţii practice, Editura Todesco. 
 
Bibliografie Facultativă: 

1. Zarnea, G., 1983-1985, Tratat de microbiologie generală, vol. I, II, III, Ed. Academiei R.S.R. Bucureşti 

2. Popa I.A., C. Şt.Teodorescu – Microbiologia vinului, Ed. Ceres, Bucureşti, 1990.  

3. Reviste de specialitate 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participa la intruniri, seminarii specifice domeniului  

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs  Însuşirea noţiunilor  de specialitate 

predate la curs şi lucrări practice şi 

aprofundarea cunoştinţelor de 

specialitate, capacitatea de sinteză, 

orientare în informaţia existentă în 

domeniu 

Examen 

oral 

Verificari pe parcurs  

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Prezentarea aspectelor practice legate 

de tematica specifică lucrărilor 

practice de microbiologie, punând 

accent pe formarea deprinderilor 

referitoare la metodele de evidenţiere 

a microorganismelor, de cultivare, de 

studiere a caracterelor morfologice si 

culturale.     

Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2019 

Titular curs 

Prof. Dr. Doru Pamfil 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Prof. Dr. Doru Pamfil 

Data avizării în 

departament 

14.09.2019 

 

         Director de departament 

                                              Conf. dr. Claudiu Bunea  
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0212020101 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultura 
1.3. Departamentul I Horticultura si Peisagistica  
1.4. Domeniul de studii Horticol 
1.5. Ciclul de studii1) Master  
1.6. Specializarea/ Programul de studii Tehnologia producerii si valorificarii vinurilor speciale si a produselor derivate 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Microbiologia vinului 2 
2.2. Titularul activităţilor de curs Sef lucrari dr. Sisea Radu Cristian 

2.3. Titularul activităţilor de laborator Sef lucrari dr. Sisea Radu Cristian 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Viticultura, Oenologie, Microbiologie 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la structura celulelor, metabolism, mod de 

actiune si importanta  microorganismelor 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.  
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 
5.2. de desfăşurare a laboratorului Fiecare student desfăşoară  activităţi  individuale cu  materialele de laborator puse 

la dispozitie şi descrise în îndrumatorul de Lucrări practice şi în prelegeri. 

Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 
 

6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e Sa cunoasca  limbajul specific pentru disciplina Microbiologie 

Sa inteleaga activitatea microorganismelor si  principalele  lor functii 

Sa cunoasca principalele grupe de microorganisme si rolul lor in vinificatie 

Sa cunoasca  metodele de sterilizare, tehnicile de izolare, cultivare, modul de cercetare al microorganismelor.  

Sa cunoasca principiile fermentatiilor de baza si microorganismele implicate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Aprofundarea cunostintelor fundamentale in domeniul microbiologiei vinului 

Sa poata dezvolta tehnologii de elaborare a diferitelor tipuri de vin prin utiliyarea de noi tulpini de levuri cu 

insusiri  noi 

Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesionala prin antrenarea in activitatile practice de 

laborator si insusirea tehnicilor specifice microbiologiei aplicate 

Sa participe la activitatile de cercetare ale disciplinei 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

3 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5.curs 14 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

3.4.4.Tutoriala 25 

3.4.5.Examinări 23 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 133 

3.8. Total ore pe semestru 175 

3.9. Numărul de credite4 7 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însuşirea de către studenţi a principalelor noţiuni privind microorganismele şi 

rolul pe care îl au în natură. 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea principalelor grupe de microorganisme procariote şi eucariote, 

însuşirea particularităţilor fiziologice ale acestora. 

Deprinderea unor tehnici de izolare, manipulare a microorganismelor în condiţii 

aseptice, examinarea în scopul identificării lor, a utilizării în vinificaţie 

Cunoaşterea metodelor de cultivare, de studiere a caracterelor morfologice, 

influenţa factorilor fizici şi chimici asupra metabolismului drojdiilor din vin, 

transformarile din vinuri care deterimnã defecte şi îmbolnaviri 
 

8. Conţinuturi 
 

8.1. CURS – 14 ore 
 

1. Microorganismele şi procesul de vinificaţie. Provenienţa 

şi natura drojdiilor. Multiplicarea şi dezvoltarea drojdiilor 

2. Microbiologia mustului de struguri. Influenţa factorilor 

de mediu asupra metabolismului drojdiilor de vin. Factorii 

intriseci şi extrinseci.  Factorii biologici. 

3. Culturi de drojdii destinate vinificaţiei.  Izolarea şi 

obţinerea culturilor pure de drojdii. 

4. Procese microbiologice implicate în procesul de 

vinificaţie. Fermentaţia alcoolică. Natura enzimaticã a 

procesului de fermentare. Pregãtirea culturilor starter de 

drojdii. 

5. Fermentaţia malolactică. Mecanismul fermentaţiei 

maloloactice 

6. Bacteriile lactice, acetice 
7. Microorganismele din vin  şi principlale boli. Alterări 
microbiene ale vinurilor. Bolile provocate de 
microorganisme aerobe. Bolile provocate de 
microorganismele anaerobe. 

Metode de predare 
 
Prelegere  

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 
 

Observaţii 
1 prelegere - 2 ore 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

 

1 prelegere 

 

1  prelegere 

 

 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

 
 
 

 

8.2. LUCRĂRI PRACTICE – 28 ore 

 

Recoltarea probelor pentru analiză.  Analiza microbiologică 

struguri, must si vin. 

Medii de cultură - preparare, sterilizare. 

Izolarea şi obţinerea de culturi pure de drojdii şi bacterii din 

probe de struguri, must si vin.  

Preparare medii de cultură selective. 

Identificare, caracterizarea biochimică şi moleculară a 

drojdiilor. 

Evidenţierea echipamentului enzimatic prin teste 

biochimice. 

Evidenţierea fermentaţiei alcoolice. 

Evidentierea fermentatiei acetice 

  

 

lucrari laborator 

 

Insuşirea tehnicilor 

specifice legate de 

studierea 

microorganismelor.  

 

Deprinderea unor tehnici 

de izolare, manipulare a 

microorganismelor în 

condiţii aseptice si 

obtinerea de culturi pure. 

Examinarea în scopul 

identificării lor, a 

utilizării în diferite 

domenii.  

Cunoaşterea metodelor 

de cultivare. Studierea 

caracterelor culturale si 

biochimice ale drojdiilor, 

punerea in evidenta a 

fermentatiei alocoolice 

1 lucrare/seminar - 2 ore 

 

1 lucrari laborator 

 

1 lucrari laborator 

3 lucrari laborator 

 

2 lucrari laborator 

2 lucrari laborator 

 

3 lucrari laborator 

 

1 lucrari laborator 

1 lucrari laborator 

 

 

 

 

 

 Bibliografie obligatorie: 

1. D. Pamfil, O. Henegariu, 1996, Microbiologie, Tipo Agronomia Cluj-Napoca 

2. D. Pamfil, 1999, Microbiologie, Editura Genesis 

3. Pop Rodica, 2006, Microbiologie generală – Aplicaţii practice, Editura Todesco. 
 

Bibliografie facultativă: 

1. Zarnea, G., 1983-1985, Tratat de microbiologie generală, vol. I, II, III, Ed. Academiei R.S.R. Bucureşti 

2. Popa I.A., C. Şt.Teodorescu – Microbiologia vinului, Ed. Ceres, Bucureşti, 1990.  

3. Reviste de specialitate 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

sociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs  Însuşirea noţiunilor  de specialitate predate la 

curs şi lucrări practice şi aprofundarea 

cunoştinţelor de specialitate, capacitatea de 

sinteză, orientare în informaţia existentă în 

domeniu 

Examen 

oral 

Verificari pe parcurs  

 

 

 

70% 

 

 

 

10.5. Laborator  Prezentarea aspectelor practice legate de 

tematica specifică lucrărilor practice de 

microbiologie, punând accent pe formarea 

deprinderilor referitoare la metodele de 

evidenţiere a microorganismelor, de cultivare, 

de studiere a caracterelor morfologice si 

culturale.     

Colocviu 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
1  Ciclul de studii - se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF (disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS  disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO (disciplina optionala) 

DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 

 

 

 

Data completării 

08.09.2019 

Titular curs 

Sef lucrari dr. Sisea Radu Cristian                  

Titular lucrări de laborator 

Sef lucrari dr. Sisea Radu Cristian 

Data avizării în 

departament  

14.09.2019 

 

Director de departament 

Conf. Dr. Claudiu Bunea  
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0212020102 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultura 

1.3. Departamentul Horticultura si Peisagistica 

1.4.Domeniul de studii Horticultura  

1.5.Ciclul de studii1) Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Tehnologia producerii si valorificarii vinurilor speciale si a produselor derivatea 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Marketingul produselor vinicole 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector dr. Lucica Armanca 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Lector dr. Lucica Armanca 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Marketing, Economie, Drept 

4.2. de competenţe Masterandul  trebuie sa aiba cunostinte referitoare la domeniul vinicol 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se deruleaza prin discutii interactive pe baza materialelor si a bibliografiei 

anuntate in prealabil, dublate de materiale prezentate pe video proiector. 

Masteranzii au la dispozitie manualul didactic conceput cu aplicatii, iar pe perioada 

de expunere a cursului  pot adresa intrebari referitoare la continutul expunerii. 

Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si de terminare a 

cursului. Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, 

telefoanele mobile vor fi inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice  este obligatorie consultarea  suportului de curs si fiecare 

student va desfasura o activitate individuala  

Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 26 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 36 

3.4.4.Tutoriala 14 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi  3 

3.7. Total ore studiu individual 119 

3.8. Total ore pe semestru 175 

3.9. Numărul de credite4 7 
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Sa cunoasca limbajul agronomic si economic specific disciplinei Marketingul produselor vinicole 

Sa inteleaga functionarea unei afaceri 

Sa recunoasca trasaturile unei piete specifice 

Sa cunoasca cum se intocmeste o strategie de marketing 

Sa cunoasca normele de baza privind legislatia de piata 

Sa identifice si sa descrie politicile agricole si de dezvoltare ale Uniunii Europene si ale Romaniei 

Sa utilizeze cunostintele dobandite pentru explicarea si interpretarea unor noi strategii de dezvoltare economica a 

spatiului rural. 

C
o
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p
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n
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Sa aplice, in mod responsabil principiile, normele si valorile eticii profesionale in realizarea sarcinilor 

profesionale si identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de 

executie, a termenelor de realizare si a riscurilor aferente. 

Sa identifice rolurile si responsabilitatile intr-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si 

munca eficienta in cadrul echipei. 

Sa poata dezvolta proiecte specifice produselor vinicole. 

Sa creeze  activitati stiintifice si practice referitoare la producerea si comercializarea vinului. 

Sa identifice oportunitatile de formare continua si utilizarea eficienta, pentru propria dezvoltare, a surselor 

informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata (portaluri, internet, aplicatii software 

de specialitate, baze de date, cursuri on-line, etc), atat in limba romana cat si intr-o limba de circulatie 

internationala.  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca  cunostintele referitoare la marketingul produselor vinicole 

7.2. Obiectivele specifice Sa poata interpreta si intelege legislatia in domeniul vinicol 

Sa inteleaga conceptele actuale ale marketingului vinicol 

Sa cunoasca tacticile si strategiile de marketing actual in domeniul vinicol 

Aprofundarea si imbogatirea cunostintelor privind obiectivele, formele, 

functiile, teoriile si tendintele actuale ale disciplinei. 

Sa aplice in mod concret tehnicile de cercetare conform cerintelor unui 

invatamant modern bazat pe implicarea activa a studentului. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Legislatia in domeniul vinicol in Uniunea Europeana si 

in Romania 

Concepte de marketing- prezentare succinta 

Principii de baza ale organizarii marketingului 

Etapele planului de marketing si mixul de marketing in 

domeniul vinicol 

Tactici si strategii de marketing actual in domeniul 

vinicol 

Marketingul turismului vinicol 

Globalizarea si spatiul virtual vinicol 

Metode de predare 

 

Prelegere  

 

Prelegere  

Prelegere  

Prelegere  

 

Prelegere  

 

Prelegere  

Prelegere 

Observaţii 

 

2 prelegeri 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

3 prelegeri 

 

3 prelegeri 

 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore –  28 

Legislatia in domeniul vinicol in Uniunea Europeana si 

in Romania 

Concepte de marketing- prezentare succinta 

Principii de baza ale organizarii marketingului 

Etapele planului de marketing si mixul de marketing in 

domeniul vinicol 

Tactici si strategii de marketing actual in domeniul 

vinicol 

Marketingul turismului vinicol 

Globalizarea si spatiul virtual vinicol 

 

 

Aplicarea conceptelor teoretice  

 

Aplicarea conceptelor teoretice 

Aplicarea conceptelor teoretice 

Aplicarea conceptelor teoretice 

 

Aplicarea conceptelor teoretice 

 

Aplicarea conceptelor teoretice 

Aplicarea conceptelor teoretice 

 

 

2 sedinte de seminar 

 

2 sedinte de seminar 

2 sedinte de seminar  

2 sedinte de seminar 

 

2 sedinte de seminar 

 

2 sedinte de seminar 

2 sedinte de seminar 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. M.CONSTANTIN, A.CHIRAN, S. FUNAR, M.DRAGHICI,(2009), Marketingul Productiei Agroalimentare, Ed. AgroTehnica 
2. FUNAR SABINA, SABADAS M.,(2015), Abordari si aplicatii legate de marketingul vitivinicol, Editie revizuita si adaugita, Ed. 

AcademicPres 
3. www.trafic.ro 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. www.europa.eu 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,  

        asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 

In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participa la conferinte si simpozioane nationale si 

internationale, precum si la targuri de profil. 

 

10. Evaluare 

 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs Legislatia in domeniul vinicol, Concepte 

actuale ale marketingului, Mixul de marketing 

in domeniul viinicol, Studiul pietei vinului, 

Tactici si strategii de marketing actual in 

domeniul vinicol, Marketingul turismului 

vinicol. 

Verificare pe parcurs 

 

 

 

60% 

10.5. Seminar/Laborator  Mixul de marketing-domeniul vinicol, Tactici 

si strategii de marketing actual in domeniul 

vinicol. 

Verificare pe parcurs 40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 

la cerificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs, 

Lector dr. Lucica Armanca  

Titular lucrări laborator / seminarii, 

Lector dr. Lucica Armanca  

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament, 

Conf. dr. Claudiu BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0212020103 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea HORTICULTURĂ 

1.3. Departamentul I Horticultură şi peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1) MASTER 

1.6.Specializarea/ Programul de studii 
Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor 

derivate 

1.7. Forma de învăţământ ZI 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
APRECIEREA ORGANOLEPTICĂ A BĂUTURILOR DIN MUST ŞI VIN 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Anca BABEŞ 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf. dr. Anca BABEŞ 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut2 CA 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Oenologie, Ampelografie, Biochimie, Microbiologie 

4.2. de competenţe Masterandul trebuie să aibă cunoştinţe referitoare la obţinerea şi compoziţia fizico-chimică a 

strugurilor şi la tehnologia de obţinere a diferitelor tipuri de vin.  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul 

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi de 

terminare a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii. Telefoanele 

mobile să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice fiecare student va desfăşura o activitate individuală cu 

materialele de laborator puse la dispoziţie. Disciplina academică se impune pe toată 

durata de desfăşurare a lucrărilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 

forma cu frecvenţă 
5 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 3 

3.4.Total ore din planul de învăţământ 70 din care: 3.5.curs 28 3.6. seminar/ laborator 42 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 70 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

3.4.4.Tutorială 5 

3.4.5.Examinări 15 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 155 

3.8. Total ore pe semestru 225 

3.9. Numărul de credite4 9 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Să cunoască limbajul specific pentru disciplina - Aprecierea organoleptică a băuturilor din must şi vin 

Să recunoască principalele tipuri de vinuri şi caracteristicile acestora. 

Să cunoască diferite sisteme de notare din analiza organoleptică 

Însuşirea tehnicii de apreciere organoleptică a vinurilor, distilatelor şi vinurilor speciale.  

Să poată să sesizeze lipsurile sau neajunsurile unui vin, defectele, eventualele boli ce nu pot fi determinate decât 

prin metoda degustării, ţinând cont de culoare, limpiditate, aromă, buchet şi gust. 

Dobândirea  abilităţilor necesare pentru a putea lucra în laboratoare de specialitate şi unităţi de alimentaţie 

publică. 
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 Să demonstreze capacitatea de a lucra în echipă. 

Să demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesională prin antrenarea în investigaţii privind impactul 

tehnologic asupra caracteristicilor organoleptice a vinurilor. 

Să cunoască condiţiile necesare pentru a-şi putea face propria afacere în acest domeniu. 

Să participe la activităţile de cercetare ale disciplinei 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea caracteristicilor organoleptice ale vinurilor în funcţie de tehnologia 

lor de obţinere a principalelor tipuri de vinuri. 

Cunoaşterea principalelor caracteristicilor organoleptice ale vinurilor în funcţie 

fazele evoluţiei vinurilor de la formare până la maturare şi învechire.  

Recunoaşterea principalelor tipuri de vinuri în funcţie de caracteristicile 

senzoriale ale acestora. 

Cunoaşterea relaţiilor dintre componentele chimice şi organoleptice ale 

vinurilor, distilatelor şi vinurilor speciale şi folosirea diferitelor sisteme de 

notare din analiza senzorială. 

Posibilitatea efectuării practice a tuturor tehnologiilor de producere a băuturilor 

din must şi vin; dobândirea unor abilităţi decizionale în domeniu. 

7.2. Obiectivele specifice Instruirea teoretică şi practică a studenţilor pentru determinarea principalelor 

componente ale vinului, distilatelor şi vinurilor speciale, prin analize fizico-

chimice şi organoleptice. 

Cunoaşterea  factorilor care influenţează calitatea vinurilor. 

Însuşirea cunoştinţelor practice referitoare la controlul stabilităţii vinurilor şi la 

aprecierea organoleptică a vinurilor albe, roşii şi a vinurilor speciale 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS 

Număr  de ore – 28 

Definiţia, rolul şi scopul aprecierii organoleptice 

Definirea caracterelor organoleptice ale vinurilor, 

terminologie specifică 

Elementele urmărite la aprecierea vinurilor, vinurilor 

speciale şi a distilatelor    

Simţurile care contribuie la aprecierea vinurilor, 

vinurilor speciale şi a distilatelor   

Relaţiile dintre componentele vinului şi caracterele lui 

organoleptice  

Elemente privind tehnica degustării la vinuri, vinuri 

speciale şi distilate  

Sisteme de notare folosite la aprecierea organoleptică 

Metode de predare 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

 

1 prelegere  - 2 ore 

 

2 prelegeri – 4 ore 

 

1 prelegere – 2 ore 

 

2 prelegeri – 4 ore 

 

2 prelegeri  - 4 ore 

 

3 prelegeri  - 6 ore 

3 prelegeri – 6 ore 

 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 42 

Controlul stabilităţii vinurilor              

Exerciţii de degustare teoretică 

Stabilirea „pragurilor senzoriale” individuale pentru 

gusturile dulce, acid şi amar 

Degustarea analitică 

Aprecierea organoleptică a vinurilor albe 

Aprecierea organoleptică a vinurilor roşii 

Prezentarea teoretică a 

lucrărilor practice 

Determinări fizico-chimice 

Determinări organoleptice 

Determinări organoleptice 

 

Determinări organoleptice 

Determinări organoleptice 

Determinări organoleptice 

Observaţii 

 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

2 lucrări (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

2 lucrări (2 ore/lucrare) 
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Aprecierea organoleptică a vinurilor speciale: vinuri 

spumante şi vinuri spumoase,  

Aprecierea organoleptică a vinurilor speciale: vermut, 

biter. 

Aprecierea organoleptică a vinurilor licoroase 

Aprecierea organoleptică a distilatelor 

 

Colocviu 

 

Determinări organoleptice 

Determinări organoleptice 

 

Determinări organoleptice 

Determinări organoleptice 

2 lucrări (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Antoce Oana Arina, I. Nămoloşanu, 2005,. Defecte senzoriale ale vinurilor-recunoaştere. Prevenire. Tratare. Editura Ceres, 
Bucureşti; 

2. Antoce Oana Arina, 2007, Oenologie. Chimie şi analiză senzorială, Editura Universitaria, Craiova; 
3. Babeş Anca Cristina, 2017, Aprecierea senzorială a vinurilor, AcademicPres,  Cluj-Napoca,   
4. Cotea V.D., Cotea V.V., 2010, Tehnologii de producere a vinurilor, Tipo Moldova, Iaşi; 
5. Cotea V.D. Zănoagă C.V., Cotea V.V., 2009, Tratat de Oenchimie, Editura Academiei Române, Bucureşti;  
6. Mihalca A. şi colab., 2005. Aprecierea calităţii vinurilor prin degustare. Iniţiere pentru amatori. Ed. Multimedia Internaţional, 

Arad. 
7. Stoian V., 2001, Marea carte a degustării vinurilor, Editura Artprint, Bucureşti 
8. Târdea Constantin, Sârbu Ghe. Angela Târdea, 2000, Tratat de vinificaţie, Ed. „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 
 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Cotea D.V., 1985, Tratat de Oenologie, Vol. I., Ed. Ceres, Bucureşti 
2. Cotea D.V., H. I. Sauciuc, 1988, Tratat de Oenologie, Vol. II., Ed. Ceres, Bucureşti; 
3. Pomohaci N. şi colab., 2000, Oenologie, Vol.I., Ed. Ceres, Bucureşti; 
4. Pomohaci N. şi colab., 2001, Oenlologie, vol.II., Ed. Ceres, Bucureşti 
5. Ţârdea C., 2007, Chimia şi analiza vinului, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi; 
 

 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la întâlniri cu fermierii, cercetătorii din domeniu, 

ocazionate de şedinţele SHST şi SRH, unde se dezbat aspecte actuale şi de perspectivă, fac deplasări în teren în ţară şi în 

străinătate prin schimburi interprofesionale, fiind dezbătute aspecte actuale şi de perspectivă din domeniu. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Examinarea cunoştinţelor teoretice  Sumativă (E) 60% 

10.5. Seminar/Laborator  Examinarea cunoştinţelor practice Colocviu 40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil.  
 

1  Ciclul de studii - se alege una din variantele - Licenţă/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (conţinut) - pentru nivelul de Master se alege una din variantele - CA (cunoaștere avansată), 

PC (Pregătire Complementară), A (Aprofundare), S (Sinteză). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie/Impusă), DO (disciplină 

opţională), DF (disciplină facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs, 

Conf. dr. Anca BABEŞ 

 

Titular lucrări laborator / seminarii, 

Conf. dr. Anca BABEŞ 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament, 

Conf. dr. Claudiu BUNEA 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0212020108 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea HORTICULTURĂ 

1.3. Departamentul I Horticultură şi Peisagistică 

1.4.Domeniul de studii Horticultură 

1.5.Ciclul de studii1) MASTER 

1.6.Specializarea/ Programul de studii 
Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor 

derivate 

1.7. Forma de învăţământ ZI 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei CONTROLUL CALITĂŢII PRODUSELOR VINICOLE  II 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Anca BABEŞ 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf. dr. Anca BABEŞ 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Sumativă 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut2 S 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Viticultură, Oenologie, Biochimie, Microbiologie 

4.2. de competenţe Masterandul trebuie să aibă cunoştinţe referitoare la obţinerea şi compoziţia fizico-chimică a 

strugurilor, mustului, vinului şi la tehnologia de obţinere a diferitelor tipuri de produse vincole.  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul 

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi de 

terminare a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii. Telefoanele 

mobile să fie închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrările practice fiecare student va desfăşura o activitate individuală cu 

materialele de laborator puse la dispoziţie. Disciplina academică se impune pe toată 

durata de desfăşurare a lucrărilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 

forma cu frecvenţă 
3 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

3.4.4.Tutorială 8 

3.4.5.Examinări 15 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 133 

3.8. Total ore pe semestru 175 

3.9. Numărul de credite4 7 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Să cunoască termenii de specialitate folosiţi în cadrul disciplinei - Controlul calităţii produselor vinicole   

Să cunoască aspectele privind analiza, controlul şi prevenirea fraudelor în oenologie.  

Să cunoască standardele şi legislaţia privind calitatea produselor vinicole. 

Însuşirea noţiunilor de specialitate predate la curs şi lucrări practice, aprofundarea cunoştinţelor de specialitate, 

capacitatea de sinteză, orientare în informaţia existentă în domeniu. 

Dobândirea abilităţilor necesare pentru a putea lucra la investigarea şi controlul microbiologic produselor 

vinicole, în laboratoare de specialitate. 

Cunoaşterea factorilor care pot influenţa calitatea produselor vinicole. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 Să demonstreze capacitatea de a lucra în echipă. 

Să demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesională prin antrenarea în investigaţii privind impactul 

tehnologic asupra calităţii mustului şi vinului. 

Să cunoască condiţiile necesare pentru a-şi putea face propria afacere în acest domeniu. 

Să participe la activităţile de cercetare ale disciplinei 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea aspectelor legate de calitatea produselor vinicole (vinuri propriu 

zise, vinuri: spumante, petiante, spumoase, perlante, distilate învechite din vin, 

suc din struguri etc.), analiza, controlul şi prevenirea fraudelor în oenologie. 

Cunoaşterea aspectelor legale privind calitatea produselor vinicole. 

Conştientizarea importanţei tehnicilor de control calitativ şi cantitativ 

Însuşirea cunoştinţelor practice referitoare la investigarea şi tehnicile de control 

a diferitelor produse vinicole. 

7.2. Obiectivele specifice Însuşirea cunoştinţelor practice referitoare la investigarea şi controlul 

microbiologic produselor vinicole. 

Cunoaşterea factorilor care pot influenţa calitatea produselor vinicole. 

Posibilitatea efectuării practice a tehnicilor de control utilizate în vinificaţie la 

obţinerea produselor vinicole. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1. CURS 

Număr  de ore – 14 

Analiza şi controlul produselor vinicole. 

Parametrii fizico-chimici ai vinului prevăzuţi în 

legislaţie. 

Modificări nedorite ce pot apărea în vin. Acţiuni 

corective. 

Frauda în vinificaţie de-a lungul timpului 

Clasificarea fraudelor. Părţile implicate şi motivaţia 

fraudelor 

Falsificarea şi autentificarea originii geografice a vinului 

Falsificarea şi autentificarea soiului de provenienţa a 

vinului.  

Falsificarea şi autentificarea anului de recoltă 

Falsificarea şi autentificarea aromei şi culorii vinului 

Metode de predare 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

Observaţii 

 

1 prelegere – 2 ore 

 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

 

1 prelegere – 2 ore 

 

 

1 prelegere – 2 ore 

1 prelegere – 2 ore 

 

 

1 prelegere – 2 ore 

 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28 

Investigarea şi controlul microbiologic în Oenologie 

Tehnici de control la obţinerea vinului 

Tehnici de control la obţinerea vinurilor efervescente 

Tehnici de control la obţinerea vermutului  

Tehnici de control la obţinerea biterului 

Tehnici de control la obţinerea distilatelor învechite din 

vin 

Tehnici de control la îmbutelierea vinului 

Colocviu 

Prezentarea teoretică a 

lucrărilor practice 

Determinări fizico-chimice 

Determinări fizico-chimice 

Determinări fizico-chimice 

Determinări fizico-chimice 

Determinări fizico-chimice 

Determinări fizico-chimice 

 

Determinări fizico-chimice 

 

Observaţii 

 

2 lucrări (2 ore/lucrare) 

4 lucrări (2 ore/lucrare) 

2 lucrări (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 

 

2 lucrări (2 ore/lucrare) 

1 lucrare (2 ore/lucrare) 
 Bibliografie Obligatorie:  

1. Antoce Oana Arina, 2007, Oenologie-Chimie şi analiză senzorială, Editura Unversitaria Craiova 
2. Bunea Claudiu-Ioan, Babeş Anca Cristina, 2014, Derivate şi Subproduse viti-vinicole, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca 
3. Cotea V.D., Cotea V.V., 2010, Tehnologii de producere a vinurilor, Tipo Moldova, Iaşi; 
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4. Cotea V.D. Zănoagă C.V., Cotea V.V., 2009, Tratat de Oenchimie, Editura Academiei Române, Bucureşti;  
5. Dovolici, V., Septilici Georgeta, 1981, Testarea tehnologică fizico-chimică şi microbiologică a vinurilor, Ed. Ceres, Bucureşti. 
6. Ţârdea C., 1971, Metode de analiză şi control tehnologic al vinurilor, Ed. Ceres, Bucureşti  
7. Ţârdea C., 2007, Chimia şi analiza vinului, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi; 

Bibliografie Facultativă:  
1. Cotea D.V., 1985, Tratat de Oenologie, Vol. I., Ed. Ceres, Bucureşti 
2. Cotea D.V., H. I. Sauciuc, 1988, Tratat de Oenologie, Vol. II., Ed. Ceres, Bucureşti  
3. Pomohaci N. şi colab., 2000, Oenologie, Vol.I., Ed. Ceres, Bucureşti, 
4. Pomohaci N. şi colab., 2001, Oenlologie, vol.II., Ed. Ceres, Bucureşti, 
5. Pomohaci N., M. Gheorghită, R. Iuoraş, 1990, Oenologie, EDP, 
6. Târdea Constantin, Sârbu Ghe. Angela Târdea, 2000, Tratat de vinificaţie, Ed. „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi. 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

În vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a conţinutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participă la întâlniri cu fermierii, cercetătorii din domeniu, 

ocazionate de şedinţele SHST şi SRH, unde se dezbat aspecte actuale şi de perspectivă, fac deplasări în teren în ţară şi în 

străinătate prin schimburi interprofesionale, fiind dezbătute aspecte actuale şi de perspectivă din domeniu. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs Examinarea cunoştinţelor teoretice  Sumativă (E) 75% 

10.5. Seminar/Laborator  Examinarea cunoştinţelor practice Colocviu 25% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stăpânirea informaţiei ştiinţifice transmisă prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil.  
 

1  Ciclul de studii - se alege una din variantele - Licenţă/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (conţinut)- pentru nivelul de Master se alege una din variantele - CA (Cunoaștere Avansată),  

PC (Pregătire Complementară), A (Aprofundare), S (Sinteză). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie/Impusă),  

DO (disciplină opţională), DF (disciplină facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs, 

Conf. dr. Anca BABEŞ 

 

Titular lucrări laborator / seminarii, 

Conf. dr. Anca BABEŞ 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament, 

Conf. dr. Claudiu BUNEA 
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