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PRELUCRAREA PRODUSELOR VINICOLE SECUNDARE  

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie si Management in Industria Alimentară 

Catedra/departamentul Enologie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu S.07. A.349.1   

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

redusă) 

7 
9 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
3 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs 
Lusrări de 
laborator 

Seminare Studiul materialului teoretic 

48 24 12 12 48 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Vinificatia primara, Vinificatia secundara, Vinificatia speciala, Chimia 
vinului 

Conform competenţelor Cunoasterea bazelor teoretice ale proceselor e fbricare a rachiului de 
struguri invechit si de valorificare a produselor secundare vinicole 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional  

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de computer, 
proiector şi acces la reteaua internet. Nu se accepta utilizarea telefonelor portabile pe 
parcursul orelor, precum si nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor. 

Laborator/seminar In cadrul seminarelor vor fi discutate principalele teme cu aplicarea materialului 
ilustrativ din practica. In rezultatul lucrarilor de laborator, studenţii vor perfecta rapoarte 
conform cerintelor stipulate in 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 

C 5.1 Descrierea procedeelor, tehnicilor și metodelor specifice pentru planificarea, 
coordonarea și monitorizarea sistemelor de fabricație a produselor vinicole în 
vederea comunicării profesionale.  

C 5.2 Utilizarea cunoștințelor de bază privind modificările biochimice, fizico-chimice și 
microbiologice ale produselor vinicole pentru explicarea și interpretarea procedeelor, 
tehnicilor și metodelor necesare pentru planificarea, coordonarea și monitorizarea 
sistemelor de producție din industria vinicolă 

C 5.3 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru planificarea, coordonarea și 
monitorizarea sistemelor de producție din industria vinicolă. 

http://www.utm.md/
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C 5.4 Conducerea proceselor din industria vinicolă de la materii prime până la produsul 
finit, precum și exploatarea instalațiilor și echipamentelor din industria vinicolă în 
concordanță cu instrucțiunile tehnologice și tehnologiile moderne din domeniul 
producției vinicole. 

 
 

Competențe 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   

 
 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea proceselor ce se aplica la fabricarea rachiului de struguri invechit si la 
valorificarea produselor secundare vinicole 

Obiectivele specifice Să cunoasca conditiile de vinificare a strugurilor si obtinere a vinurilor materie prima 
destinate distilarii; 
Să posede deprinderi pentru distilarea vinurilor materie prima, maturarea distilatelor 
si cupajarea lor; 
Să fie capabil sa calculeze componentele unui cupaj si sa realizeze cupaje de proba; 
Să cunoasca compozitia chimica a produselor secundare vinicole si a produselor 
obtinute in rezulttul valorificarii acestora; 
Să poata efectua calculele tehnologice pentru a putea determina eficienta economica 
a procedeelor de valorificare a produselor secundare vinicole. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă la 
zi  

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

Prelegerea 1 Scurt istoric şi clasificarea cognacurilor franceze. Tehnologia de 

fabricare a cognacului în Franţa. Principalii reprezentanţi din regiunea  Cognac. 

Producerea divinului în Republica Moldova. Clasificarea divinurilor şi condiţiile de 

calitate.  

. 

2 1 

Prelegerea 2 Soiurile utilizate și particularităţile de vinificare a strugurilor pentru 2 1 



                                                                                           FIŞA UNITĂŢI I  DE CURS/MO DULULUI  
 

 

obţinerea vinului materie primă pentru distilate. Condiţii de calitate pentru 

vinurile destinate distilării 

Prelegerea3 Distilarea vinului materie primă. Bazele teoretice ale distilării 

vinurilor materie primă pentru distilate. Metodele şi aparatele de distilare. 

Distilarea discontinuă cu alambicuri tip Charentes. Distilarea simplă în alambicuri 

dotate cu coloană de întărire şi deflegmator. Distilarea continuă (cu una sau mai 

multe coloane). Efluentele vinicole. Condiţii de calitate pentru distilate 

2 2 

Prelegerea 4 Maturarea distilatelor de vin. Principii de bază. Rolul lemnului de 

stejar în formarea caracteristicilor distilatului de vin. Modificările fizico-chimice 

ce au loc la maturarea distilatelor. Factorii ce influenţează procesul de maturare 

şi extracţie a compuşilor din lemnul de stejar. Variante de maturare în butoaie şi 

cisterne. Metode de accelerare a maturării. Evidenţa la producerea divinului. 

2 1 

Prelegerea 5 Obţinerea divinului prin cupajarea distilatului cu alţi parteneri. 

Pregătirea componenţilor de cupaj: ape alcoolizate, ape aromatizate,  apă 

dedurizată, caramelă. Tehnica cupajării. Tratarea cupajului. Divinul de consum 

curent. Scheme tehnologice de producere a divinului de consum curent. Tratarea 

şi îmbutelierea  divinului de consum curent.Divinurile de calitate. Scheme 

tehnologice de producere a lor. Maturarea cupajului, tratarea de stabilizare şi 

îmbuteliere a divinului. 

2 1 

Tema 2 Tehnologia prelucrării produselor secundare vinicole 

Prelegerea 6 Compoziţia mecanică a strugurilor. Caracteristica produselor 

secundare vinicole: ciorchini, tescovină dulce şi cea fermentată, burba, 

sedimentele de drojdii ( seci şi alcoolizate), vinasa, piatra de vin, sedimente după 

tratările tehnologice, dioxidul de carbon. Caracteristica produselor ce pot fi 

obţinute prin valorificarea produselor secundare vinicole. 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

Prelegerea 7 Tehnologia prelucrării tescovinei. Bazele teoretice ale procesului de 

extracţie. Factorii principali ce influenţează procesul de extracţie. Metodele şi 

tehnicile de extracţie. Caracteristica aparatului de extracţie în flux continuu. 

2 1 

Prelegerea 8 Prelucrarea zemei de difuzie: limpezire, fermentarea  şi obţinerea 

alcoolului etilic crud. Tehnicile de distilare. Metodele de obţinere a tartraţilor ( 

de calciu) : neutră, acidă, bazică, prin schimb de ioni. Utilizarea tescovinei 

prelucrate în calitate de furaj. 

2  
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Prelegerea 9 Prelucrarea sedimentelor de drojdie. Presarea sedimentelor de 

drojdie. Procedeele tehnologice de valorificare a drojdiilor seci şi celor 

alcoolizate (dulci). Obţinerea alcoolului crud. Obţinerea tartraţilor. Utilizarea 

sedimentului de drojdie ca furaj proteic.  

2 1 

Prelegerea 10 Uscarea drojdiilor seci şi folosirea lor pentru obţinerea tartraţilor. 

Prelucrarea vinasei. Obţinerea tartraţilor. Colectarea sedimentelor obţinute la 

tratarea vinului cu frig. Utilizarea pietrei de vin (tirighiei). Obţinerea acidului 

tartric natural. 

 
2 

 

Prelegera 11 Obținerea concentratului antocianic de struguri ( E 163). Metodele 

de extracție a substanțelor colorante din struguri. Caracteristica organoleptică și 

indicii fizico-chimici ai enocolorantului.  

2  

Prelegerea 12 Prelucrarea complexă a produselor secundare vinicole. 

Oportunitatea şi logistica ei. Folosirea produselor secundare vinicole ca sursă de 

energie.Tehnologia de obtinere a biogazului din produsele secundare vinicole. 

2  

Total prelegeri: 24 8 
 

 

 

 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ  
frecvenţă la 

zi 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

S 1 Clasificarea rachiului de struguri conform diferitor criterii de clasificare 
nationala si internationala 

2  

S 2 Efectuarea calculelor cupajelor de produs finit. Evidenta distilatelor crude, a 
celor maturate si a produsului finit 

2 2 

S 3 Bazele teoretice ale procesului de extractie si factorii ce innfluențează 
procesul 

2  

S 4 Calcule tehnologie la obtinerea alcoolului etilic si a materiilor tartrice din 
tescovine si sedimentele de drojdii 

2  

S 5 Procedeele tehnologice de obtinere a concentratului antocianic 2 2 

S 6 Schemele tehnologice principiale de valorificare a sedimentelor tehnologice 2  

Total seminare: 12 4 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1 Analiza organoleptica a divinurilor de consum curent si de calitate (eventual 
in cadrul unei intreprinderi producatoare de rachiu de struguri invechit sau 
divin) 

4 2 

LL2. Obtinerea zemii de difuzie din tescovina. Determinarea indicilor de calitate 
ai tescovinelor. 

4 4 

LL3. Determinarea continutului de tartrati in sedimentele de drojdii 4  

Total lucrări de laborator/seminare: 12 6 
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8. Oenologie. Fondements scientifiques et technologiques. Coordonateur Claude Flanzy.    

          Paris, Lavoisier, Tech Doc, 1998,1311 p.  
       9. Малтабар В.М. Tehnologia koniaka. PP, Moscva, 1971, 344 p.   
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9. Ба л а ну ц а  А .П ., Му с т я ц э  Г .Ф. С о в р е ме нн а я  т е х н о л о г ия  с т о л о в ых  

в ин . Кшн ., Ка р т я   

    Мо л д о в е н я с к э , 1985, 325 p  

     10. Valuico G. Tehnologia vinurilor de masă . Traducere de Rusu E., Carpov S. Chiş ină u, 

          Cartea Moldovenească , 1982, - 298 p.  

     12. Rusu E. Oenologia moldavă  – realiză ri ş i perspective. Chiş ină u, 2005, 365 p.  

 
 

9. Evaluare 

Curentă 
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; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii principiilor teoretice si particularitatilor 
tehnologice de valorificare a produselor secundare vinicole. 

 


