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VITICULTURA 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară 

Catedra/departamentul Enologie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 451.3  Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

redusă) 

4 
5 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

Frecvenţă  zi 
Frecvenţă redusă 

30 
10 

30/15 
10/6 

- 
- 

45 
10 

30 
16 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Iniţiere în specialitate, chimie anorganică şi analitică, microbiologie 
generală, biochimie, vinificaţie primară. 

Conform competenţelor Obţinerea deprinderilor practice privind înmulţirea viţei de vie; 
producerea materialului săditor viticol altoit standard lipsit de viroze şi 
cancer bacterian; înfiinţarea de noi plantaţii viticole; tăierile şi formarea 
butucilor în plantaţiile tinere nou înfiinţate; sistemele de întreţinere a 
solului în plantaţii; tăierile de fructificare şi operaţiile în verde aplicate la 
viţa de vie; fertilizarea, irigarea şi protecţia fitosanitară conta bolilor şi 
dăunătorilor; evaluarea producţiei de struguri în plantaţiile viticole.  

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de calculator şi 
proiector. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Elaborarea tehnologiei de obţinere a viţelor altoite de înaltă calitate lipsite de viroze şi 
cancer bacterian utilizând metode moderne de forţare şi aclimatizare, cu mecanizarea 
tuturor procedeelor în şcoala de viţe, inclusiv aplicarea irigării prin picurare. 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru înfiinţarea de noi plantaţii viticole industriale 
moderne. 

http://www.utm.md/
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 Aplicarea sistemelor moderne de protecţie fitosanitară privind combaterea bolilor şi 
dăunătorilor mizând pe protecţia biologică, economisind resurse energetice şi astfel 
protejând mediul ambiant şi consumatorul. 

 Folosirea adecvată a maşinilor, utilajelor şi echipamentelor în vederea mecanizării 
maxime a lucrărilor în plantaţii, inclusiv recoltarea manuală a strugurilor. 

  Elaborarea tehnologiilor de obţinere a producţiei de struguri de calitate înaltă stabile an 
de an atât la soiurile pentru struguri de vin, cât şi a soiurilor pentru struguri de masă şi 
apirene cu bobul mare pentru consum în stare proaspătă şi cu bobul mic pentru 
producţia de stafide.  

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP6. Evaluarea şi asigurarea calităţii strugurilor atât pentru soiurile pentru struguri de vin, 
cât şi soiurilor pentru struguri de masă si apirene.  

 Descrierea lucrărilor si procedeelor în vederea producerii materialului săditor viticol 
altoit standard lipsit de viroze şi cancer bacterian. 

 Utilizarea metodelor moderne în pepinierile viticole în scopul obţinerii unui randament 
înalt în viţe altoite de înaltă calitate.   

 Aplicarea unor strategii universale privind protecţia fitosanitară contra bolilor 
criptogamice (mană (Plasmopara viticola), făinare (Uncinula necator), antracnoza 
(Elsinoe ampelina), putregaiul cenuşiu (Botritis cinereea)) şi a dăunătorilor Filoxera, 
moliile strugurilor (Eudemisul, Cochiliusul), gândacul de mai, păianjenul roşul, păianjenul 
galben, ţigărarul etc.  

 Folosirea sistemului de tăiere mixt, la veriga de rod în plantaţiile de vii pentru struguri de 
vin şi în plantaţiile pentru struguri de masă si apirene a verigilor de rod compuse din cep, 
cordiţă şi coardă în vederea normării cit mai corecte a încărcăturii de rod la butuci.  

 Efectuarea operaţiilor în verde în termeni optimali (ciupitul lăstarilor, plivitul lăstarilor de 
prisos, ciupitul şi suprimarea unor inflorescenţe, copilitul lăstarilor, legatul în verde, 
incizia inelară, cârnitul lăstarilor şi desfrunzitul în zona strugurilor în faza de pârguire a 
boabelor). 

Competenţe 
transversale 

CT1. Realizarea unor producţii de struguri calitative şi stabile an de an, utilizând 
tehnologiile moderne, metodele biologice de protecţie fitosanitară, sistemele 
universale de întreţinerea solului cu utilizarea erbicidelor, fertilizarea organică şi 
minerală, irigarea prin picurare şi folosirea plaselor antigrindină.  

CT3.  Formarea profesională pe baza analizei critice a propriei activităţi şi a nivelului de 
dezvoltare şi formare profesională cu utilizarea eficientă a surselor informaţionale 
(Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line etc.), utilizând limbile moderne. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Studierea profundă  a bazei teoretice ş i practice ale viticulturii pentru o orientare 

mai profesională  în problemele tehnice ş i de organizare a producţ iei viticole. 

Obiectivele specifice Familiarizarea si introducerea în viticultură prin cuprinderea aspectelor generale 
referitoare la importanţa socială şi economică a culturii viţei de vie, aspecte istorice şi 
tradiţii, aria de răspândire botanică şi de cultură economică, tendinţe şi orientări de 
perspectivă şi viitor în această ramură importantă de producţie. 
Bazele biologice ale culturii ce înglobează originea, evoluţia şi clasificarea viţei de vie, 
morfologia şi anatomia plantei în ansamblu, biologia creşterii şi fructificării, relaţiilor 
ecologice specifice şi biologia înmulţirii viţei de vie. 
Studierea complexului pepineristic privind tehnologia obţinerii materialului săditor 
viticol standard, lipsit de viroze şi cancer bacterian. 
Stimularea şi cultivarea deprinderilor profesionale privind tehnologia obţinerii unor 
producţii mari de struguri atât în plantaţiile viticole pentru struguri de vin, cât şi în 
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plantaţiile pentru struguri de masă. 
Să aplice corect şi la timp în practică rezultatele cercetărilor şi elaborărilor ştiinţifice. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T.1. Noţiuni generale. Definiţia, scopul, obiectivele si conţinutul viticulturii. 2 1 

T.2. Originea şi evoluţia viţei de vie. Caracteristica generală si sistematica Familiei 
Vitaceae. 

2  

T.3. Gruparea ecologo-geografică a speciilor de viţa de vie. Clasificarea viţelor 
cultivate. 

2 0,5 

T. 4. Morfologia si fiziologia viţei de vie.  2 1 

T. 5. Ecologia viţei de vie. Influenţa factorilor ecologici asupra creşterii şi 
fructificării viţei de vie. 

2 1 

T. 6. Ciclul biologic sau ciclul mare de viaţă. Ontogeneza viţei de vie.           2 1 

T. 7. Ciclul anual sau ciclul mic de viaţă.  2 1 

T. 8. Înmulţirea viţei de vie. Metode de înmulţire.  2 0,5 

T. 9. Pepiniera viticolă. Tehnologia producerii materialului săditor viticol 
standard lipsit de viroze şi cancer bacterian. 

2 1 

T. 10. Înfiinţarea plantaţiilor viticole. Tipuri de plantaţii viticole şi sisteme de 
cultură. 

2 1 

T. 11.  Lucrări şi procedee agrotehnice de întreţinere a plantaţiilor tinere. 2 0,5 

T. 12.  Tăierile la viţa de vie şi formele de conducere a butucilor în plantaţii. 
Sisteme, tipuri şi feluri de tăieri. Principiile teoretice ale tăierilor. 

2 0,5 

T. 13.  Bolile viţei de vie. Clasificarea bolilor ce afectează viţa de vie. Metode de 
combatere. 

2 0,5 

T. 14.  Dăunătorii viţei de vie. Combaterea lor. 2 0,5 

T. 15.  Operaţii şi lucrări la organele verzi ale butucului viţei de vie. Operaţii în 
verde. 

2  

Total prelegeri: 30 10 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

L.L.1. Caracteristica botanică şi agrobiologică a celor mai răspândite specii de viţă 
de vie. 

S.1. Starea actuala a viticulturii  pe plan mondial si în R. Moldova. 

4/2 1/0,5 

L.L.2. Determinarea însuşirilor fizico-chimice a strugurilor de viţă de vie. Analiza 
mecanică a strugurilor. 

S.2. Istoricul viticulturii în R. Moldova. 

4/2 2/0,5 

L.L.3.1. Determinarea conţinutului în zaharuri din mustul de struguri. Metode de 
dozare aplicate în practica vitivinicolă. 

S. 3. Organografia butucului viţei de vie.   

3/2 1/0,5 
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L.L.3.2. Determinarea acidităţii totale din mustul de struguri. Metode de dozare .      

S.4. Fazele sau fenofazele perioadei de vegetaţie şi repaus.   

3/2 1/0,5 

L.L.4. Organografia viţei de vie. Studiul organelor de schelet sau multianuale şi a 
organelor verzi ale butucului de viţă de vie. 

4/ 2/ 

L.L.5.1. Înmulţirea viţei de vie. Căile de multiplicare. 
S.5. Structura pepinierei viticole. Forţarea si aclimatizarea viţelor altoite. 

4/2 1/1 

L.L.5.2. Tehnologia producerii viţelor altoite standard lipsite de viroze şi cancer 
bacterian.                                                                                                                                               
S.6. Sisteme, tipuri şi feluri de tăieri. Regulile tăierilor. 

2/2 1/1 

L.L.6. Determinarea viabilităţii ochilor de iarnă la coardele anuale. 
S.7. Strategii de protecţie fitosanitară contra bolilor. Fungicidele aplicate. 

1/2 1/1 

L.L.7. Sisteme de tăieri aplicate la viţa de vie şi formele de conducere a butucilor 
în plantaţii. 

S.8. Strategii de combatere şi insecticidele aplicate. Doze şi timpul optimal. 

3/1 0,5/1 

L.L.8.Operaţii şi lucrări în verde la viţa de vie. 2/ 0,5 

Total lucrări de laborator/seminare: 30/15 10/6 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an. 

 


