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Nr 

crt. 

TEMA COORDONATOR 

1. Cuantificarea atacului produs de unele organisme dăunătoare dintr-o plantație viticolă  Prof. univ. dr. Mitrea Ion 

2. Identificarea principalelor specii dăunătoare dintr-o cultură de viță de vie  Prof. univ. dr. Mitrea Ion 

3. Resursele naturale si antropice ale Olteniei si implicarea lor în dezvoltarea oenoturismului Prof. univ. dr. Giugea Nicolae 

4. Cercetări privind profilul senzorial al vinurilor albe obținute din soiuri autohtone în podgoriile din Oltenia Conf. univ. dr. Băducă Constantin 

5. Cercetări privind profilul senzorial al vinurilor roșii obținute din soiuri autohtone în podgoriile din Oltenia Conf. univ. dr. Băducă Constantin 

6. Cercetări privind profilul senzorial al vinurilor de tip DOC din podgoria Sâmburești Conf. univ. dr. Băducă Constantin 

7. Studiu privind modificările  climatice la nivelul României – efecte asupra sortimentului viticol național  Conf. univ. dr. Cichi Daniela Doloris 

8. Studiul  efectului  terroir asupra calității și tipicității produselor viti-vinicole  obținute în ........ (diverse areale viticole din 

Oltenia) 

Conf. univ. dr. Cichi Daniela Doloris 

9. Cercetari privind influența condițiilor specifice arealului de cultură și a unor măsuri tehnologice asupra creșterii si rodirii la 

soiurile de struguri pentru vinuri albe de calitate cultivate în .... 

Conf. univ. dr. Costea Dorin 

10. Cercetari privind influența condițiilor specifice arealului de cultură și a unor măsuri tehnologice asupra creșterii și rodirii la 

soiurile de struguri pentru vinuri roșii de calitate cultivate în ........ 

Conf. univ. dr. Costea Dorin 

11. Considerații privind profilul consumatorului de vin din Romania Conf. univ. dr. Mărăcineanu Liviu Cristian 

12. Posibilităţi de diferenţiere pe piaţă a produselor vinicole Conf. univ. dr. Mărăcineanu Liviu Cristian 

13. Studii comparative privind însuşirile fizico-chimice şi organoleptice la vinuri produse în podgoriile Olteniei Conf. univ. dr. Muntean Camelia 

14. Controlul parametrilor de compoziţie la vinurile roşii, soiuri pure şi amestecuri tehnologice Conf. univ. dr. Muntean Camelia 

15. Efectul unor tratamente aplicate în viticultură asupra mucegaiurilor de interes oenologic Conf. univ. dr. Tuțulescu Felicia 

16. Cercetări privind impactul operațiilor prefermentative asupra calității și autenticității vinurilor albe și aromate Șef lucrări dr. Stoica Felicia 

17. Studii privind controlul parametrilor de compoziţie şi senzoriale ale rachiurilor obținute din subprodusele de la vinificația 

strugurilor 

Șef lucrări dr. Stoica Felicia 

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