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Nr 
crt. 

TEMA COORDONATOR 

1. Monitorizarea atacului produs de unele specii de acarieni dintr-o cultură de viței de vie. Prof.univ.dr Mitrea Ion 
2. Monitorizarea atacului produs unele organismele dăunătoare din unele plantații viticole pe rod Prof.univ.dr Mitrea Ion 
3. Efectul unor pesticide asupra mucegaiurilor prezente pe struguri Conf.univ.dr.Tuțulescu Felicia 
4. Efectul unor pesticide asupra drojdiilor prezente pe struguri Conf.univ.dr.Tuțulescu Felicia 
5. Influența condițiilor specifice arealului de cultură si a unor măsuri tehnologice asupra creșterii si rodirii la soiurile de struguri pentru 

vinuri rosii de calitate cultivate in ........ 
Conf.univ.dr.Costea Dorin 

6. Cercetari privind influența condițiilor specifice arealului de cultură si a unor măsuri tehnologice asupra creșterii si rodirii la soiurile de 
struguri pentru vinuri 

Conf.univ.dr.Costea Dorin 

7. Efectul terroir asupra calității și tipicității produselor viti-vinicole obținute în ........ (diverse areale viticole din Oltenia)- 2 teme in 
areale viticole diferite. 

Conf.univ.dr.Cichi Daniela Doloris 

8. Studiu privind influența unor factori climatici din arealul viticol..... – efecte asupra viței de vie. Conf.univ.dr.Cichi Daniela Doloris 
9. Evaluarea resurselor în vederea practicării oenoturismului în podgoriile și centrele viticole din județul Dolj Prof.univ.dr. Giugea Nicolae 
10. Evaluarea resurselor în vederea practicării oenoturismului în podgoriile și centrele viticole din județul Mehedinți Prof.univ.dr. Giugea Nicolae 
11. Considerații privind utilizarea soiurilor de viță-de-vie ca resursă oenoturistică Prof.univ.dr. Giugea Nicolae 
12. Studiul însușirilor de compoziție și organoleptice ce definesc calitatea vinurilor din podgoria Drăgășani. Conf.univ.dr. Baduca Constantin 
13. Studiul însușirilor de compoziție și organoleptice ale vinurilor obținute în arealul viticol Vânju Mare. Conf.univ.dr. Baduca Constantin 
14. Studiul însușirilor de compoziție și organoleptice ale vinurilor obținute în arealul viticol Cetate. Conf.univ.dr. Baduca Constantin 
15. Consideratii privind profilul consumatorului de vin din Romania Conf.univ.dr.Maracineanu Liviu Cristian 
16. Posibilităţi de diferenţiere pe piaţă a produselor vitivinicole Conf.univ.dr.Maracineanu Liviu Cristian 
17. Reglementări privitoare la obținerea vinurilor cu DOC și IG. Studiu de caz: Regiunea viticolă a Dealurilor Munteniei și Olteniei Conf.univ.dr.Maracineanu Liviu Cristian 
18. Posibilităţi tehnologice de obţinere a produselor de tip Mistel, vermut Șef lucrări Stoica Felicia 
19. Studii și cercetări privind privind influența oxigenării preventive a musturilor asupra calității vinurilor albe Șef lucrări Stoica Felicia 
20. Posibilități de obținere a sucului natural de struguri Șef lucrări Stoica Felicia 
* Notă: se acceptă propuneri de teme suplimentare din partea masteranzilor. 
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