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ENOCHIMIA 

Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie și Management în Industria Alimentară 

Catedra/departamentul Enologie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu  

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ frecvenţă la zi); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

6; 
          8 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
6 

 
1. Timpul total estimat 

Total ore în planul de 

învăţământ 

Inclusiv: 

Ore de contact direc (auditoriale) Lucru individual 

         

Curs 

Seminare/Lucrări de 

laborator 

Studiul materialului teoretic 

180    45 15/30 90 

 

 
2. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Biochimia, Vinificația primară, Vinificația secundară, Vinificația specială 

Conform competenţelor  Problemele de baza ale dezvoltarii tehnico-stiintifice a industriei 
vinului 

 Compositia chimica si proprietatile materiei prime care asigura 
siguranta proceselor tehnologice 

 Modalită ț ile de folosire raț ionala a materiai prime 

 Modifică rile compoziţ iei chimice a materiei prime ş i a 
produselor finite pe parcursul ciclelor tehnologice 

 Metodele de control al calitatii produselor enologice 

 

 
3. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru a avea un acces mai amplu la realizările recente din industria vinicolă și o 
prezentare mai bună a materialului teoretic, este nevoie de dotat  sala de curs cu 
computer, proiector şi conectare la internet. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, 
mișcările nepermise prin aulă în timpul cursului, precum şi orice activitate care implică 
utilizarea telefoanelor portabile.  

Laborator/seminar În rezultatul efectuării lucrărilor de laborator studenţii vor perfecta rapoarte conform 
condiţiilor stipulate în  indicaţiile metodice. Termenul de predare a lucrării de laborator 
– o săptămână după finalizarea acesteia. Prezentarea cu întârziere a rezultatelor lucrării 
se va  penaliza cu 1pct. pentru fiece săptămână de întârziere. 

 

http://www.utm.md/
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4. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP 4.  Studentul trebuie sa fie capabil : 

 Sa efectueze calculele necesare a parametrilor tehnologici a producţiei viti-vinicole ; 

 Sa determine proprietatile materiei prime si a produselor vinicole finite ; 

 Sa realizeze controlul tehno-chimic în procesul tehnologic de fabricare a produselor 
enologice; 

 Sa analizeze critic procesele tehnologice; 

 Sa determine calitatea produselor vinicole finite. 
 

 

 
5. Competenţe transversale 

 
 
 

  

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea valorilor și eticii profesiei de inginer și executarea responsabilă a sarcinilor 
profesionale în condițiile unei autonomii restrânse și asistență calificată. Promovarea 
raționamentului logic, convergent și divergent, a aplicativității practice, a evaluării și 
autoevaluării în luarea deciziilor. 

CT2. Realizarea activităților și exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite 
paliere ierarhice. Promovarea spiritului de inițiativă, a dialogului, a cooperării, a 
atitudinii pozitive și îmbunătățirea continuă a activității proprii. 

CT3.  Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserției 
pe piața muncii și al adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea 
personală și profesională . Utilizarea eficientă a abilităților lingvistice și a 
cunoștințelor de tehnologie a informației și a comunicării   

 
 

5. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Studiul  profund al compoziţiei chimice a materiei prime şi a produselor finite precum 

şi a modificărilor tuturor constituenţilor în lanţul tehnologic de producere. 

Obiectivele specifice  Însuşirea compoziţiei chimice a materiei prime, semifabricatelor şi a produselor 
finite. 

 Insusirea transformărilor fizico-chimice şi biochimice ce au loc la diferite etape 
tehnologice 

 Insusirea metodelor de control tehno-chimic standartizate şi a celor ce se aplică în 
cercetare 

 Însuşirea calculelor reglării conţinutului diferitor constituenţi chimici în diverse 
situaţii tehnologice 

 Cunoaşterea esenţei chimice a diferitor defecte şi boli ale vinurilor 

 Cunoaşterea esenţei chimice şi biochimice a valorificării produselor secundare ale 
industriei vinului în scopul protejării mediului. 
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6. Conţinutul unităţii de curs/modulului 
 

Temele şi conţinutul prelegerilor 

Ore 

Frecvenţă 
la  zi 

Frecvenţă 
redusa 

1 2 3 

Introducere  
Prelegerea 1  
Obiectivele enochimiei. Metodele enochimice 

2  

Tema 1 
 Prelegerea 2  Glucidele.Glucidele. Clasificarea. Structurile. Proprietăţile 
generale ale monozelor. 

 

2 

 

2 

Prelegerea 3  Caracteristica monozelor: pentoze, hexoze conţinutul lor în 
struguri şi vin. Însemnătate.  
 

2  

Prelegerea  4  Caracteristica oligozaharidelor: maltoza, zaharoza, proprietăţi 
conţinut. Însemnătate. 

 
2 

Prelegerea 5  Polizaharide de gradul doi: amidon, glicogen, celuloză, 
hemiceluloză, polisaharide acide: structuri, proprietăţi, conţinut, însemnătate. 

2  

Tema 2. Acizi organici   

Prelegerea 6 Acizi organici din struguri şi vin. Acizi monocarboxilici şi 
policarboxilici. Aciditate titrabilă şi activă. 

 
2 

 
 
 
 

2 

Prelegerea  7  
Acizi polifuncţionali (hidroxiacizi) malic, tartric, citric. Structura, obţinere, 
conţinut. 

 
2 

Tema 3 
Compuşii fenolici 

  

Prelegerea 8 
Substanţe fenolice şirurile C6-C1, C6- C3. Catehine şi procianidine. Structuri. 
Proprietăţi. Conţinut. 

 
2 

 
2 

Prelegerea 9  
Caracteristica antocianilor. Structura, proprietăţi, conţinut, însemnătate. 
Taninuri, rolul lor în formarea calităţilor gustative 

 
 

2 

 
2 

Tema 4 Substanţele azotoase 
Prelegerea 10  
Substanţele azotoase. Azotul în formele minerale (nitraţi, săruri de amoniu). 
Transformarea formelor minerale în organice. Amine şi amide. Conţinut. Rolul lor 
enologic. 

 
 
 

2 

 

Prelegerea 11 
 Aminoacizi, peptide, polipeptide. Proprietăţi 

2  

Prelegerea 12 
Enzime. Vitamine. Proprietăţi. Conţinut, însemnătate. 

 
2 

Tema 5  
Substanţele odorante din struguri şi vin 
Prelegerea 13 
Substanţe odorante. Arome varietale, de fermentare, secundare. Terpenoli. 
Precursori de arome. Conţinut 

 
 
 

2 

 
 
 

2 
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1 2 3 

Tema 6  
Compuşii minerali 
Prelegerea 14 
Compuşi minerali. Cationi, anioni. Conţinut, însemnătate. Dioxid de sulf. Dioxid 
de carbon. Proprietăţi, rolul lor enologic. 
 

 

2 

 

Tema 7 
 Fermentarea alcoolică 
Prelegerea 15 
Fermentarea alcoolică. Chimism. Aspecte energetice. Randament în alcool şi 
dioxid de carbon  
Prelegerea 16 
Produşi secundari şi suplimentari ai fermentării alcoolice. Chimism. Conţinut. 
Respirarea levurilor. 

 

2 

 

2 

Tema 8  
Compuşii volatili ai vinului  
Prelegerea 17 
Produşi secundari şi suplimentari ai fermentării alcoolice. Chimism. Conţinut. 
Respirarea levurilor. 

 

 

2 

 

Tema 9  
Rolul O2 la maturarea vinului. 
Prelegerea 18 
Rolul O2 la maturarea vinului. Procesele de oxido-reducere în redox sisteme. 
Potenţial Oxido-Reducător Eh. 

 

 

4 

 

 

2 

Tema 10. 
 Tratarea vinurilor cu substanţe organice 
Prelegerea 19 
Aspecte fizico-chimice, chimice şi biochimice la tratarea vinurilor cu preparate de 
origine organică: proteine, preparate enzimatice. 

 

        2 

 

 

Tema 11 
 Tratarea vinurilor cu adsorbenâi minerali 
Prelegerea 20 
Aspecte fizico-chimice la tratarea vinurilor cu absorbenţi minerali. Chimismul 
demetalizării vinurilor 

  

2 

Tema 12 
 Tratarea termică a vinurilor  
Prelegerea 21 
Specificul fizico-chimic la tratarea termică a vinurilor: cu frig, cu căldură 

    
        

 

Prelegerea 22 
Reacţia Maillard  
Reacţia Maillard. Chimism. Însemnătatea ei în Oenologie. 

 
        2 

 

Atestare  1  

                                           Total: 45 14 
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V  Conţinutul lucrărilor de laborator 

Nr. 
d/r 

                 
                           Denumirea lucrării 

Numărul de ore 

Frecvenţa 
la zi 

Frecvenţa 
redusă 

1 L1. Determinarea conţ inutului de monoze în struguri ş i vin după  Bertrand 4 4 

2 L2. Determinarea conţ inutului de glucide prin titrarea directă  3  

3 L3. Determinarea acidită ţ ii titrabile, pH 3  

4 L4. Determinarea acidită ţ ii volatile 2 2 

5 L5. Determinarea conţ inutului de substanţ e fenolice. 2 2 

6 L6. Determinarea conţ inutului de antociani 2  

7 L7. Determinarea caracteristicilor cromatice 2  

8 L8. Determinarea activită ţ ii polifenoloxidazei din vin 2  

9 L9. Determinarea conţ inutului de fier în vin. 3  

10 L10. Determinarea conţ inutului de dioxid de sulf 3  

11 L11 Determinarea concentraț iei alcoolice  în vin cu alcoolometrul de sticlă . 2 2 

12 L12.  Determinarea potenţ iometrică  a potenţ ialului redox. 2  

 Total: 30 10 
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9. Evaluare 

Curentă 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 60% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri, seminare  şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii materialului teoretic expus in cadrul cursului și 
aptitudinea de a efectua calculele tehnologice la etapele tehnologice respective. 

 


