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Nr 
crt. 

TEMA COORDONATOR 

1. Identificarea și cuantificarea atacului produs de moliile strugurilor Prof.univ.dr. Mitrea Ion 
2. Managementul protecției plantelor dintr-o plantație de viță de vie Prof.univ.dr. Mitrea Ion 
3. Resursele naturale și antropice ale Olteniei și implicarea lor în dezvoltarea oenoturismului Prof.univ.dr.ing. Giugea Nicolae 
4. Considerații privind potențialul oenoturistic al centrului viticol Banu Maracine Prof.univ.dr.ing. Giugea Nicolae 
5. Podgoria Drăgăşani- Vocaţie, tradiţie şi oenoturism. Conf.univ.dr. Muntean Camelia 
6. Controlul parametrilor de calitate ai vinurilor roşii  Conf.univ.dr. Muntean Camelia 
7. Controlul parametrilor de calitate în timpul evoluţiei vinurilor Conf.univ.dr. Muntean Camelia 
8. Studiu privind modificările climatice din ultimele decenii în unele areale viticole din Oltenia și 

influența acestora asupra productivității și calității viței de vie 
Conf.univ.dr.ing. Cichi Daniela 

9. Studiul  efectului  terroir asupra calității și tipicității produselor viti-vinicole  obținute în unele 
areale  viticole din Oltenia 

Conf.univ.dr.ing. Cichi Daniela 

10. Valorificarea ofertei pedo-climatice din arealul viticol Banu Mărăcine prin cultura viței de vie în 
condițiile respectării cerințelor viticulturii durabile 

Conf.univ.dr.ing.Costea Dorin Constantin 

11. Studiul posibilităților de cultivare a viţei de vie în sistem ecologic în condițiile specifice arealelor 
viticole din Oltenia 

Conf.univ.dr.ing.Costea Dorin Constantin 

12. Modernizarea viticulturii românești reflectată în evoluţia cadrului legislativ Conf.univ.dr.ing. Mărăcineanu Liviu Cristian 

13. Consideratii privind patrimoniul viticol mondial si national Conf.univ.dr.ing. Mărăcineanu Liviu Cristian 
14. Optimizarea procedeelor tehnologice de vinificare primară pentru obținerea vinurilor albe de calitate 

în podgoria Sâmburești 
Conf.univ.dr.ing.Băducă Constantin 

15. Optimizarea procedeelor tehnologice de vinificare primară pentru obținerea vinurilor roșii de calitate 
în podgoria Sâmburești 

Conf.univ.dr.ing.Băducă Constantin 

16. Cercetări privind importanța unor factori naturali și tehnologici asupra calității și tipicității vinurilor 
obținute în arealul viticol Vânju Mare 

Conf.univ.dr.ing.Băducă Constantin 



17. Efectul unor pesticide aplicate în viticultura asupra microorganismelor responsabile de fermentatia 
alcoolica 

Conf.univ.dr. Tuţulescu Felicia 

18. Efectul conditiilor climatice asupra dezvoltarii mucegaiurilor in plantatiile viticole Conf.univ.dr. Tuţulescu Felicia 
19. Cercetari privind micoflora strugurilor. Conf.univ.dr. Tuţulescu Felicia 
20. Studii privind modificările de compoziţie şi senzoriale ale distilatelor naturale în procesului de 

învechire 
Sef lucrari dr.Stoica Felicia 

21. Controlul principalilor parametri de calitate şi a indicatorilor de autenticitate a unor vinuri din 
pdgoria Drăgăşani 

Sef lucrari dr.Stoica Felicia 

* Notă: se acceptă propuneri de teme suplimentare din partea studenţilor 
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