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VINIFICAȚIA SECUNDARĂ 

1. Date despre unitatea de curs 

Facultatea Tehnologie și Management în Industria Alimentară 

Catedra/departamentul Enologie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 541.3 Tehnologia vinului și a produselor obținute prin fermentare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 

Categoria 

formativă 

Categoria de 

opţionalitate 

Credite 

ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 

III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

5 

6 
E 

E, Lv 

S – unitate de 

curs de 

specialitate 

O - unitate de 

curs 

obligatorie 

4 

 

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 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

120 36 12/12 - 30 30 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

redusă 

120 14 4/4 28 35 35 

 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Viticultura, Vinificația primară, Chimia alimentară, Ampelografia 

Conform competenţelor  a familiariza studenţii cu principalele lucrări ce se efectuează în timpul 

păstrării şi maturării vinului şi modificările nedorite ce pot avea loc la 

diferite etape de evoliţie a vinului; 

 a aduce la cunoştinţa studenţilor bazele ştiinţifice ale proceselor fizico-

chimice şi biochimice ce stau la baza tratării vinului în scopul stabilizării 

lui înainte de îmbuteliere, modificările ce au loc în vin în timpul maturării 

şi tratării lui, regimurile tehnologice ce permit obţinerea unor produse de 

calitate, competitive pe piaţa internaţională; 

 a contribui la cultivarea deprinderilor profesionale a studenţilor prin 

însuşirea schemelor tehnologice principiale şi regimurilor de tratare a 

vinurilor naturale de diferite tipuri.  

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 

calculator. 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 1 pct./săptămână de 

întârziere. 
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5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Proiectarea și elaborarea tehnologiilor și a proceselor asociate de producere a 

sortimentului vinicol. 

 Definirea conceptelor,teoriilor și metodelor specifice elaborării tehnologiilor de obținere a 

produselor vinicole și a proceselor tehnologice asociate. 

 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea procedeelor,tehnicilor și 

metodelor principale de elaborare a tehnologiilor produselor vinicole  și a proceselor 

tehnologice asociate acestora. 

 Aplicarea de principii și metode de bază pentru elaborarea tehnologiilor de fabricare a 

produselor vinicole și a proceselor tehnologice asociate, în condiții de asistență calificată. 

 Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de evaluare pentru adoptarea 

procedeelor,tehnicilor și metodelor de bază, necesare în enologie și a proceselor 

tehnologice asociate acestora. 

 Elaborarea de proiecte profesionale pentru elaborarea tehnologiilor de fabricare și a 

proceselor tehnologice asociate, utilozând principii, procedee, tehnici și metode de bază 

consacrate în domeniu. 

Competenţe 

profesionale 
CP6. Evaluarea și asigurarea calității produselor vinicole  în relație cu procesele tehnologice 

asociate. 

 Descrierea procedeelor,tehnicilor și metodelor de bază necesare pentru asigurarea calității 

produselor vinicole în relație cu procesele tehnologice asociate. 

 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea procedeelor,tehnicilor și 

metodelor de bază necesare în procesele de evaluare și asigurare a calității  produselor 

vinicole în relație cu procesele tehnologice asociate. 

 Aplicarea de principii și metode de bază pentru evaluarea și asigurarea calității produselor 

vinicole în relație cu procesele tehnologice asociate. 

 Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de evaluare pentru adoptarea 

procedeelor,tehnicilor și metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare și asigurare 

a calității produselor enologice în relație cu procesele tehnologice asociate. 

 Elaborarea de proiecte profesionale specifice ingineriei enologice, selectînd principii, 

concepte și metode specifice proceselor de evaluare și asigurare a calității produselor 

vinicole în relație cu procesele tehnologice asociate. 

Competenţe 

transversale 

CT1. Realizarea proiectului de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi metodelor 

specifice, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată, precum şi susţinerea 

acestora cu demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi cantitativă a unor soluţii 

tehnice din domeniu. 

CT2. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de 

formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de 

comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line etc.), 

inclusiv folosind limbi străine. 

CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserției pe 

piața muncii și al adaptării la dinamica cerințeror acesteia și pentru dezvoltarea personală și 

profesională. Utilizarea eficientă a abilităților lingvistice și a cunoștințelor de tehnologia 

informației și a comunicării. 
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6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Studierea bazelor teoretice şi practice ale proceselor ce au loc la producerea vinurilor 

speciale, identificarea modificărilor nedorite ce pot avea loc pe parcursul etapelor de 

evoluţie a acestor vinuri. 

Obiectivele specifice 
să cunoască etapele de evoluţie a vinului şi, în special, procesele fizico-chimice şi 

biologice ce au loc la maturarea vinurilor; 

să poată determina calitatea materiei prime, precum şi indicii fizico-chimici şi a 

proprietăţile organoleptice ale produselor finite; 

să poată aplica în practică procedeele tehnologice de tratare şi finisare a vinurilor 

înainte de îmbutelierea lor; 

să aplice în practică cunoştinţele acumulate în timpul orelor de contact direct pentru a 

contribui la perfecţionarea proceselor tehnologice de tarare, maturare şi îmbuteliere a 

vinurilor de diferite tipuri şi categorii de calitate; 

să poată  influenţa parametrii tehnologici şi ameliora calitatea vinurilor. 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Condiţionarea şi îngrijirea vinului în timpul păstrării 6 2 

T2. Modificări nedorite ce pot să apară în vinuri 4 2 

T3. Limpezirea şi stabilizarea vinului 14 6 

T4. Maturarea şi învechirea vinului 6 2 

T5. Îmbutelierea vinului 6 2 

Total prelegeri 36 14 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

S1. Efectuarea calculelor la cupajarea vinurilor materie primă în scopul obținerii 

noilor tipuri de vinuri 

2 1 

S2. Efectuarea calculelor la corecţiile de compoziţie 1 - 

S3. Bolile şi neajunsurile vinului. Descrierea cauzelor ce pot provoca  aceste 

modoficări nedorite. 

2 - 

S4. Forme de dispersie din vin. Autolimpezirea vinului.Variante de limpezire prin 

diferite procedee: centrifugare, filtrare. Tipuri de utilaje. 

2 1 

S5. Tratarea vinului în scopul demetalizării lui. Substanţele de tratare, stabilirea 

dozelor optimale 

2 1 

S6. Pregătirea vinului brut către maturare. Rolul oxigenului în procesele de maturare. 

Regimurile tehnologice de maturare a vinului alb şi roşu. 

1 1 

S7. Metodele de îmbuteliere a vinului 2 - 

Total seminare 12 4 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Tratarea vinului cu bentonită şi stabilirea dozei oprimale de tratare 2 1 

LL2. Tratarea vinului cu gelatină şi stabilirea dozei oprimale de tratare 2 1 

LL3. Testarea vinurilor în vederea stabilităţii lui înainte de îmbuteliere la diferite 

casări 
4 - 

LL4. Determinarea calităţii materialelor folosite pentru îmbutelierea vinurilor: 

buteliilor şi dopurilor 
4 2 

Total lucrări de laborator 12 4 
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9. Evaluare 

Curentă Proiect de an/ lucrare 

de verificare 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

Secția zi  30 % 30 % - 40 % 

Secția f/r 15 % 15 % 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/lucrarea de verificare; 

Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare 

constructivă. 

  


