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INTRODUCERE 

 
          A gândi în perspectivă că odată şi odată se va întâmpla ceea 

ce ţi-ai dorit cu ardoare este foarte mult, un vis, sau o proiecţie a 

realului. Dar a vedea realitatea în proiecţia viitorului este poate 

prea mult. Aceasta ţine de perseverenţă şi de dorinţa divină fără 

de care n-am fi nici noi creatori.  

         Proiectul a pornit de la o necesitate, a realităţii,  de a da 

zonei  noastre o relevanţă în ceea ce are ea mai caracteristic ,,viţa 

de vie” aflată pe  dealurile domoale, scăldată cu soare din belşug 

şi ploi echilibrate, la produsul ei vinul, cu valenţe optime, în egală 

măsură pentru sortimentul alb cât şi pentru cel roşu. Reliefarea 

potenţialului vinicol al zonei n-ar putea să fie pus în valoare fără o 

infrastructură performantă a laboratoarelor de cercetare analitică 

şi de proiecţie tehnologică.  

        Aceasta a fost necesitatea de a crea o infrastructură de 

laborator modernă, capabilă să producă rezultate performante ale 

cercetării. Indicatorii de rezultat, precum şi proiecţia în viitor, 

prin gama complexă analitică şi aplicativă ne dau şansa alinierii 

la standarde ridicate, comparabile cu cele internaţionale, de  

durabilitate în colaborări.  

Dr. biolog Ciubucă Aurel                
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OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 
       Au vizat:  
 Realizarea modernizării infrastructurii de cercetare  şi 

performanţă în domeniul vinicol aliniată la cerinţele europene; 

 Creşterea capacităţii de cercetare prin dezvoltarea 

infrastructurii de CD; 

 Atragerea de tineri şi de specialişti atât pentru unităţile de 

cercetare cât şi pentru întreprinderi care au departamente de 

cercetare; 

 Creşterea şi diversificarea  ofertei de soluţii inovative în 

domeniul elaborării şi analizei vinurilor în conformitate cu 

standardele internaţionale. 

    Aceste obiective, vin să rezolve  următoarele necesităţi: 

 Modernizarea infrastructurii laboratorului de încercări 

tehnologice pentru crearea unui flux tehnologic performant cu 

posibilităţi de  simulare  şi aplicare de noi tehnologii de 

vinificaţie şi conexe; 

 Reabilitarea funcţională şi de performanţă ale laboratoarelor 

de încercări fizico-chimice şi biochimice; 

 Reabilitarea şi extinderea laboratorului de încercări 

microbiologice şi de biotehnologii fermentative. 
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         Prin aceste obiective s-a realizat baza materială a unui lanţ  de 

laboratoare din domeniul fermentativ plecând de la parametrii recoltei, 

procesare, intervenţii tehnologice de optimizare cantitativă şi 

calitativă, conform cu scopul propus trecând prin faza produsului finit 

şi evaluarea caracteristicilor de calitate şi compoziţie în dinamică.  

           Laboratoarele de încercări fizico-chimice, biochimice şi 

microbiologice reabilitate funcţional în  flux logic analitic, mobilier de 

laborator,  armonizarea condiţiilor de lucru şi dotarea cu aparatură şi  

echipamente performante vor realiza încercări analitice,  

reproductibile, capabile să deceleze urme de produse şi natura 

acestora. Echipamentele achiziţionate prin proiect, prezintă un nivel 

tehnic ridicat, de mare complexitate, de investigaţie aprofundată la 

nivel macro şi micromolecular. 

         Realizarea unei game analitice ample, de fineţe creează baza de 

date necesară  publicaţiilor ştiinţifice de cotaţie ISI şi a colaborărilor 

internaţionale. Fără o infrastructură adecvată de laborator, completă şi 

fluentă de mare vizibilitate analitică, nu poate exista o colaborare 

internaţională şi publicaţii ştiinţifice în reviste de cotaţie ISI. Prin 

realizarea obiectivelor din proiect se extinde gama de produse şi în 

sectoare conexe de cercetare ( substanţe biologic active, vitamine, ulei 

din seminţele de struguri ecologici, antioxidanţi) cu largă  

implementare în industria farmaceutică, alimentară şi cosmetică. 

         Obiectivele propuse a fi realizate prin proiect fac parte integrantă 
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din obiectivele specifice axei prioritare-2. Competitivitate prin 

cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare, dezvoltare a capacităţii şi 

infrastructurii CDI, precum și cea de creştere a calităţii şi diversificare 

a ofertei de servicii inovative şi indirect, contribuie la realizarea 

stimulării cererii de inovare din partea sectorului economic. 

      Obiectivele acestui proiect contribuie la realizarea dezideratelor 

competiţionale prin: 

 - creşterea vizibilităţii cercetărilor la SCDVV Bujoru şi stimularea 

cooperării cu cercetători din state UE cu Universităţi şi cu întreprinderi 

private, din ţară prin accesul acestora la cercetările elaborate în cadrul 

SCDVV Bujoru; 

 - creşterea acurateţei cercetării la SCDVV Bujoru prin 

implementarea unei infrastructuri modernizate şi obţinerea de noi 

soluţii inovative de produse care sunt solicitate de strategiile 

economice ale producătorilor privaţi, adaptate pe strategiile viticole ale 

agriculturii româneşti; 

 - crearea unui cadru de coordonare şi colaborare între întreprinderile 

economice şi entitatea noastră, prin creşterea ofertei de servicii pentru 

întreprinderi, dar şi invers de stimulare a cererii de inovare din partea 

sectorului economic. 

       Nivelul scăzut de finanţare obţinut din proiectele accesate din 

fonduri publice şi mai puţin din cele private au realizat o ameliorare 

nesemnificativă a infrastructurii de cercetare, fiind  axată cu 
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preponderenţă pe cheltuieli pentru mijloace fixe şi obiecte de inventar 

şi mai puţin pe ceea ce presupune realizarea unei infrastructuri  bazate 

pe competitivitate la nivel european şi internaţional. 

      Acest sistem de subfinanţare a activităţilor de cercetare – 

dezvoltare şi inovare(CDI) a avut ca rezultat şi o reducere a numărului 

cercetătorilor şi o medie de vârstă ridicată. Astfel nu se permite o 

stimulare materială pe măsura activităţii desfăşurate a tinerilor 

cercetători calificaţi în ţară sau atragerea lor din străinătate în sfera 

cercetării din domeniul proiectului. 

        Prezentul proiect, răspunde obiectivelor POSCCE, a axei 

prioritare 2, a domeniului major de intervenţie 2.2, respectiv 

operaţiunii 2.2.1,,Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi 

crearea de noi infrastructuri” şi dă posibilitatea să privim în viitor 

cu încredere, putând să mergem la bursa locurilor de muncă şi să 

atragem forţa de muncă tânără cu altă viziune şi putere de muncă. Cu o 

astfel de infrastructură modernizată şi dotată cu aparatură de ultimă 

generaţie, cercetătorii pot continua cu succes cercetările începute în 

universităţi (instituţii foarte bine dotate cu aparatură performantă) cu 

idei inovatoare care vor rezolva problemele  mereu în schimbare prin 

influenţa puternică a provocărilor climatice, sociale şi economice. 
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JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI 

  

           Prin implementarea acestui proiect, zona viticolă unde îşi 

desfăşoară activitatea staţiunea Bujoru, se va revigora prin punerea la 

dispoziţie de către cercetare de noi soluţii tehnologice prin stimularea 

venirii în zonă a specialiştilor, care nu vor mai practica o viticultură de 

subzistenţă, de rutină, şi vor promova produse naturale cât mai 

diversificate cu impact sanogen asupra populaţiei. 

       Staţiunea beneficiază de o gamă largă de subproduse care pot 

folosi industriei farmaceutice sau chiar alimentare şi proiectul poate 

favoriza colaborări în acest sens. Plantaţia ecologică din cadrul 

staţiunii, pe lângă strugurii  pe care-i obţine  poate asigura şi produse 

secundare, tot ecologice. Utilizând aparatură performantă putem oferi 

partenerilor colaborări atractive şi pe acest domeniu de activitate. 

         O parte din cercetările propuse sunt orientate pentru a obţine 

verigi  tehnologice care, să lase mediul cât mai curat şi care ne vor 

ajuta să luptăm şi la nivelul nostru pentru a reduce cât mai mult 

poluanţii din viticultură şi din industria de prelucrare a strugurilor. 

        Aparatura performantă existentă şi cadrele de specialişti bine 

pregătiţi, alături de tineri pot rezolva multe probleme în acest 

domeniu.  Se au în vedere cercetări legate de compuşii fenolici, aceştia 

au fost din totdeauna cei mai studiaţi în domeniul oenologiei dar până 
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în prezent, doar la o parte dintre probleme s-au putut da răspuns. 

Tehnica online şi mobilitatea analitică constituie uneori factorul 

decisiv în cazul luării unei decizii pe teren sau când se urmăreşte un 

screening preliminar, utilizând aparatură care poate da atât o 

informaţie analitică globală cât şi specifică (FT-IR ATR). 

        Se are în vedere posibilitatea de a răspunde la cerinţele privind 

acurateţea determinărilor fizico-chimice la vinuri care, este unul din 

factorii cei mai importanţi, de aceasta depinde  recunoaşterea şi 

validarea rezultatelor oricărei analize fizico-chimice. Se ştie că în 

descrierea modului de lucru trebuie specificate metodele de analiză şi 

aparatura folosită.  

       Credibilitatea rezultatelor analizelor este din ce în ce mai mult 

dependentă de calitatea aparaturii şi a metodelor de lucru utilizate. 

        Intrarea României în Piaţa Unică a UE implică dezvoltarea unei 

reţele de laboratoare care să poată certifica calitatea vinurilor 

româneşti în vederea pătrunderii acestora pe piaţa UE şi în ţările terţe. 
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CONTEXTUL PROIECTULUI - GRADUL DE NOUTATE ŞI 

UNICITATEA INFRASTRUCTURII 

 

          Acest proiect, prin numărul mare de laboratoare care s-au 

reabilitat contribuie la realizarea întregului lanţ de investigaţii, 

simulări, experimentări şi încercări analitice de mare complexitate. 

         Unicitatea constă în concepţia integratoare a laboratoarelor, 

existând un algoritm logic şi coerent, plecând de la experimente de 

procesare, elaborare, maturare, condiţionare şi păstrare prin 

îmbuteliere şi până la investigări analitice avansate de Gaz 

cromatografie-MS; HPLC-MS, şi ICP-MS. 

       Unicitatea constă în conceptul creării pe plan naţional a unui 

laborator complex cu subansamble care va oferi o gamă foarte amplă 

de rezultate analitice din domenii strategice multiple: alimentaţie, 

sănătate(farmacie, cosmetică), mediu, etc. Pentru zona de influenţă a 

staţiunii nu există o structură asemănătoare cu posibilităţi de 

investigare ştiinţifică amplă, care să ofere servicii tehnologice şi 

ştiinţifice. 

          La nivelul României, în momentul de faţă, există mai multe 

instituţii şi laboratoare care pe domeniul chimiei vinului asigură doar 

analize de rutină, ce oferă informaţii incomplete asupra calităţii 

vinurilor sau numai informaţii strict comerciale. 

          Pe plan naţional încă nu există un sistem de cercetare vinicolă 
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bine structurat care să realizeze servicii de cercetare la nivel european 

şi care să ofere servicii şi analize comparabile şi reproductibile.  

         Din aceste considerente, nu putem omologa procedurile analitice 

naţionale cu cele europene, iar colaborarea internaţională în proiecte 

de viitor, nu este momentan compatibilă. Există unele secvenţe  de 

cercetare vinicolă în reţeaua de învăţământ superior referitoare la 

procesare și analize la nivel european, dar nu în flux complet şi 

integrat. În ţara noastră există trei laboratoare de încercări analitice în 

domeniul vinicol (Valea Călugărească, Blaj şi Odobeşti), dar cu 

destinaţie pentru producătorii privaţi şi nu pentru a oferi soluţii din 

cercetare ci numai strict comerciale. 

       Aparatura achiziţionată prin proiect se regăseşte în marile 

universităţi din ţară, dar nu se regăseşte în cadrul staţiunilor de 

cercetare viti-vinicole. Aşa se explică de ce instituţiile publice de 

cercetare a căror obiect principal de activitate este cercetarea, sunt 

marginalizate şi nu au putut accesa fonduri suficiente pentru a fi 

competitive, iar studenţii care sunt învăţaţi să lucreze cu aparatură 

performantă nu mai vin să lucreze după absolvire în staţiuni de 

cercetare şi preferă să plece din ţară. 

        În sectorul privat al vinificaţiei româneşti s-au efectuat  

modernizări tehnologice care s-au aplicat şi se aplică în procesul de 

producţie, fără să aibă relevanţă ştiinţifică şi fără să contribuie la un 

plus de valoare ştiinţifică, ci doar o valoare strict economică uneori 
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chiar numai de moment sau conjuncturală.  

        Echipamentele  achiziţionate prin proiect sunt moderne, de ultimă 

generaţie, cu un nivel tehnic ridicat, ceea ce permite realizarea de 

investigaţii ştiinţifice aprofundate, care vor fi implementate şi 

confirmate la nivel european. 

       Pentru prima dată se va realiza o cuplare a încercărilor tehnologice 

experimentale cu cele analitice, creându-se  o compatibilitate de înaltă 

tehnicitate în toate punctele cheie. Acestea sunt de noutate având 

posibilităţi de decelare foarte mică (ppt) - detectarea compuşilor 

organici macro şi micromoleculari, ai substanţelor minerale, elemente 

izotopice, etc. 

      Noutatea constă şi în realizarea unei bănci de date analitice foarte 

dezvoltată şi complexă, necesară în elaborarea lucrărilor ştiinţifice. 

      Un alt punct de noutate îl reprezintă  şi abordarea unor tematici 

ştiinţifice, din alte domenii cum sunt - sănătate, mediu, cu posibilităţi 

de extindere şi spre alte domenii. 

     În Uniunea Europeană există o serie de laboratoare şi grupuri de 

cercetare care, în domeniul analizei vinurilor sunt recunoscute pe plan 

european prin metodele dezvoltate şi expertiza pe care o pun la 

dispoziţia producătorilor şi consumatorilor. Dintre ele amintim: 

EUROFINS (Franţa), BFR (Bundesinstitut führ Risikobewertung) 

Berlin (Germania), San Michele (Italia) , etc. Pe plan internaţional, s-a  

creat şi s-a consolidat o infrastructură competitivă de cercetare 
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vinicolă, capabilă să creeze produse şi servicii de cercetare de calitate 

cu vizibilitate ştiinţifică prin publicaţii ISI, cu aplicabilitate în sectorul 

de producţie şi care sunt solicitate de acesta. 

      

RELEVANŢA PROIECTULUI 

 

      Cooperarea ştiinţifică internaţională în cercetare - dezvoltare a      

SCDVV Bujoru constă în  realizarea de parteneriate de cercetare din 

domeniul vinicol european cu: 

 Institutul de Viticultură, Oenologie, şi Horticultură 

Geisenheim- Germania, a cărui cercetări  sunt acceptate în lucrări de 

specialitate internaţionale. Acest Institut,  interdisciplinar îşi consacră 

activitatea  tehnologiilor băuturilor şi analizei vinului şi băuturilor. În 

domeniul microbiologiei şi biochimiei, încă de la înfiinţare, 1894 

Geisenheimer s-a numit ,,Staţiunea drojdiilor de Rin” şi acest obiect de 

activitate este şi actual, bazat pe studii de genetică şi răspuns la factorii 

de stres, precum şi producerea vinului ecologic.  

         Cercetări similare se fac şi în staţiunea noastră şi o modernizare 

completă ne va apropia şi mai mult de colegii germani cu care ne 

întâlnim adesea la diferite simpozioane din România organizate de 

Facultatea de Horticultură Iaşi şi Facultatea de Agricultura Iaşi. 

 INRA (Institutul National pentru  Cercetări Agricole) Franţa, un 

institut interdisciplinar cu valenţe multiple în sfera cercetării ştiinţifice, 
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dar şi în cea vinicolă, pe care îl cunoaştem prin vizita la institut.    

Întâlnirea cu cercetătorii francezi, prin vizitele numeroase făcute de ei 

la SCDVV Bujoru, deschişi să colaboreze cu noi şi finalizarea 

cooperării la un proiect de reconversie în viticultură ne dau speranța 

realizării unui parteneriat științific. 

 Universitatea din Bordeaux, Facultatea de Oenologie- Franţa, 

a cărei activitate ştiinţifică este pe măsura renumelui podgoriei şi cu 

care colaborăm în cadrul staţiunii Bujoru. Doi studenţi francezi şi-au 

efectuat cercetările în poligoanele experimentale ale entităţii, necesare 

elaborării tezelor de licenţă.  

       Prin finalizarea proiectului se pot aborda tematici specifice şi 

parteneriate în programul Orizont 2020. 

         Proiectele de cooperare internaţională vizate, care să poată să fie 

realizate după finalizarea proiectului se referă la: 

 analiza precursorilor de vinilfenoli în vinurile roşii obţinute din 

struguri ecologici produşi de drojdii prin utilizarea HPLC-MS; 

 analiza compuşilor de culoare din struguri ecologici, must şi vin, 

prin  HPLC-MS; 

 identificarea compuşilor chimici din produsele vinicole ecologice 

care să ateste autenticitatea vinului, utilizând metodele izotopice; 

 studiul micotoxinelor de pe strugurii ecologici cu diverse grade de 

mucegăire, pentru limitarea şi prevenirea lor în vin; 
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 influenţa activităţii levurilor fermentative asupra conţinutului 

vinului în ochratoxina A prin utilizarea HPLC; 

 realizarea unei bănci de levuri la nivel european pentru 

conservarea biodiversităţii; 

 decelarea reziduurilor de pesticide din sol, plantă, vin, prin 

utilizarea Gaz Cromatografiei şi HPLC/MS; 

 studiul comparativ al compuşilor de aromă din struguri, must şi 

vin, tematica fiind îmbunătăţită continuu în raport cu evoluţia 

societăţii umane; 

 realizarea şi implementarea unei infrastructurii de cercetare 

performantă în domeniul vinicol, aliniată la cerinţele europene; 

 creşterea calităţii şi diversificarea ofertei de servicii inovative în 

domeniul elaborării şi analizei vinurilor în conformitate cu 

standardele internaţionale; 

 creşterea vizibilităţii reproductibilităţii analitice de cercetare; 

 atragerea de personal înalt calificat în sectorul de cercetare din 

țară; 

 realizarea şi fundamentarea practică a lucrărilor doctorale şi 

postdoctorale. 
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LABORATOARE MODERNIZATE 
 

         Proiectul propus vine să fundamenteze o infrastructură de 

cercetare în domeniul vinicol pornind de la: 

Laboratoare  modernizate şi tipurile de cercetări avute în vedere: 

1. Laboratorul de încercări tehnologice  

Acest laborator s-a compartimentat în 5 spaţii pentru a delimita 

sectoarele de procesare, după cum urmează: 

 Sala de recepţie şi  procesare primară(Fig.1-2); 

 Sala de fermentare – stabilizare(Fig.3); 

 Sala de depozitare(Fig.4); 

  Sala de filtrare şi îmbuteliere; 

 Sala de testări organoleptice(Fig.5). 

 

 
              Fig.1 Sala de recepţie şi procesare primară 
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Fig. 2 Obţinerea mustuielii 

                
          Fig.3 Sala de fermentare          Fig.4 Sala de depozitare 

 
Fig. 5 Sala de testări organoleptice 

         Infrastructura funcţională a fluxului de procesare se referă la 

recepţia cantitativă şi calitativă a strugurilor, benzi transportoare, 

desciorchinatul şi zdrobitul strugurilor, presarea mustuielii cu presa 
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pneumatică de mică capacitate, limpezirea mustului prin răcire, 

fermentarea în cisterne de inox de 400 l cu manta de răcire, prin 

reglarea temperaturii de fermentaţie şi intervenţii tehnologice, 

stabilizarea şi limpezirea vinului pe variante experimentale, 

monitorizarea variantelor experimentale care să ducă la  rezultatele  

scontate. 

       Acest laborator are relevanţă în cercetare, doar în contextul 

celorlalte laboratoare, fiind utilat cu echipamente tehnologice de mică 

capacitate, capabile să opereze într-un spaţiu redus o multitudine de 

variante experimentale şi creează premiza obţinerii de produse cu 

anumite  caracteristici, capabile să satisfacă servicii din sfera ştiinţifică 

şi economică. 

      Tehnologiile de vinificaţie utilizate în România în momentul de 

faţă, nu asigură întotdeauna obţinerea unor servicii de înaltă calitate, 

care să satisfacă cerinţele beneficiarilor economici. 

     În acest scop este necesară aplicarea unor tehnologii care să 

conducă la obţinerea unor servicii de înaltă calitate,  competitive pe o 

piaţă concurenţială tot mai acerbă.  

     În laboratorul realizat vor fi create şi încercate tehnologii pentru 

obţinerea de vinuri albe, roşii şi aromate. 

      Tehnologiile încercate vor fi orientate spre obţinerea de vinuri 

tipice, care să păstreze autenticitatea soiului şi podgoriei din care 

provin. 
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       În cadrul laboratorului vor fi elaborate şi încercate tehnologii 

moderne pentru limpezirea mustului, fermentare alcoolică, malolactică 

şi stabilizarea vinurilor. 

       Se vor studia noi adjuvanţi, drojdii,  preparate enzimatice, bacterii  

malolactice, pentru producerea vinurilor albe şi roşii de calitate. 

        Pentru a atinge toate aceste obiective, laboratorul este dotat cu 

cele mai moderne utilaje şi echipamente existente, cu ajutorul cărora 

se vor realiza şi implementa diferite scheme tehnologice: 

 Banda transportoare struguri cu masa de sortare Model 

TC4600 este necesarǎ pentru sortarea şi transportarea 

strugurilor din ladiţe spre procesare; 

 Elevator Banda transportoare mobilă; 

 Desciorchinător Model JOLLY 15, utilizat pentru 

desciorchinatul strugurilor; 

 Presă pneumatică; 

 Cântar electronic; 

 Cisterna macerare/fermentare/stocare cu manta de răcire, 

destinată pentru macerarea-fermentarea vinurilor roșii, aromate 

și albe; 

 Cisterna de stocare cu capac flotant cu capacitate variabilă, 

destinată pentru stocarea vinurilor brute,  roșii, aromate și albe; 

 Butoaie , destinate învechirii vinurilor,  confecționate din lemn 

de stejar ;  
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 Pompa coaxială de transvazare probe, pompa coaxială 

recirculare probe, electropompa coaxial,  debit 1000 l/ora ; 

 Filtru aluvionar cu kieselguhr, filtru cu plăci, execută filtrări 

succesive de la grosier la steril în funcție de porozitatea 

plǎcilor ; 

 Instalație de microfiltrare de 10” pentru eliminarea în totalitate 

a drojdiilor, capacitate de filtrare 150 l/oră ; 

 Echipament semiautomat de spălare sticle Model TP, pentru 

spǎlarea şi reconditionarea sticlelor destinate îmbutelierii, 

capacitate de spălare de 500-1200 st/h ; 

 Linie de îmbuteliere -Monobloc automat compus din :  

- monobloc de UMPLERE si DOPUIRE :  

- monobloc de ETICHETARE si CAPSULARE 

 Echipament de igienizat cu abur; 

 Instalatie frigorifică pentru reglarea temperaturii din cisterne ;  

 Instalații pentru controlul temperaturii, umidității, în spațiul de 

depozitare . 

   Laboratorul modernizat cu o infrastructură şi utilaje la nivelul UE, 

poate să asigure cercetări complexe de tip fundamental şi aplicativ. 

Pentru exemplificare menţionăm câteva dintre acestea pe care le avem 

în vedere: 

 îmbunătăţirea unor verigi tehnologice de potenţarea calităţii 

vinurilor; 
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  realizarea de procedee noi în vederea îmbunătăţirii tehnologiei 

de obţinere a vinurilor de calitate; 

 cercetări privind optimizarea tehnologiei de producere a 

vinurilor de calitate. 

     Sala de testări organoleptice este destinată analizei senzoriale a 

vinurilor nou create. 

      Pentru testarea organoleptică vor fi invitaţi experţi degustători de 

la cele mai cunoscute instituţii din țară şi  străinătate. În paralel se vor 

organiza degustări pentru testarea şi formarea gustului consumatorilor. 

     Laboratorul este dotat cu mobilier individual pentru fiecare expert 

degustător, specific acestor proceduri constând din mese cu pereţi 

despărţitori între experţi pentru a evita influența reciprocă între aceştia.  

     Înregistrarea şi prelucrarea datelor se execută prin softul 

calculatorului(fig.5). 

   2. Camera climatică cu mediu controlat(CAN)(Fig. 6) 

  Acest compartiment modernizat asigură efectuarea de cercetări 

aplicative, după cum urmează: 

 cercetări privind influenţa diferitelor nivele termice şi de 

umiditate asupra păstrării calităţii vinului; 

 stabilirea duratei de păstrare a vinurilor în relaţie cu parametrii 

lor de compoziţie. 
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Fig. 6 Camera climatică cu mediu controlat 

  

   3.Laborator  de încercări fizico –chimice şi biochimice(fig.7) 

 S-au reabilitat spaţiile de lucru prin placarea interioarelor cu răşini 

epoxidice, montarea  uşilor din profile de PVC  şi  ferestre din profile 

PVC, montarea de mobilier adecvat. 

  Controlul analitic şi de calitate al produselor oenologice vizează 

atingerea parametrilor de performanţă la nivel european, prin utilizarea 

metodelor instrumentale/fizice de analiză areometrice, optice, 

spectrometrice, electrochimice, cromatografice, izotopice, enzimatice 

și metode automate de analiză.  
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 Fig.7 

Laboratorul  de încercări fizico –chimice şi biochimice modernizat cu 

o infrastructură, echipamente şi aparatură performantă, de ultimă 

generaţie asigură cercetări complexe de tip fundamental şi aplicativ. 

Pentru exemplificare menţionăm câteva dintre acestea: 

 cercetări pentru determinarea spectrului aromatic al strugurilor, 

mustului, vinului şi stabilizarea compuşilor specifici; 

 cercetări privind gradul de contaminare cu poluanţi chimici în 

sol, plantă şi vin, în funcţie de tehnologia aplicată; 

 stabilirea fracţiilor cromatice în struguri, must şi vin în vederea 

asigurării stabilităţii culorii vinurilor roşii; 

 cercetări izotopice de înaltă rezoluţie pentru asigurarea 

autenticităţii şi trasabilităţii produselor vinicole; 

 cercetări de înaltă rezoluţie analitică privind decelarea 

contaminanţilor alimentari, pentru creşterea siguranţei 

alimentare. 
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        4.Laborator de încercări microbiologice şi biotehnologii 

fermentative(fig.8).   

S-au reabilitat spaţiile de lucru prin placarea interioarelor cu 

răşini epoxidice, montarea  uşilor din profile de PVC  şi  ferestre din 

profile PVC. De asemenea s-a avut  în vedere utilarea celor patru spaţii 

destinate laboratorului cu mobilier adecvat care să asigure ambientul şi 

funcţionalitatea necesară exploatării echipamentelor analitice în 

condiţii de asepsie, flux unidirecţional. 

 Laboratorul modernizat conform cerinţelor tehnice, asigură 

efectuarea de cercetări fundamentale, dar mai ales aplicative, după 

cum urmează: 

 selecţia microorganismelor fermentative cu implicaţii în 

biotehnologii; 

 gestionarea biodiversităţii levuriene în funcţie de biotop; 

 obţinerea unor compuşi bioactivi, enzime, vitamine, compuşi 

antioxidanţi şi uleiuri din struguri ecologici; 

 tehnici neconvenţionale de stabilizare biochimică şi 

microbiologică; 

 efectuarea testărilor de stabilitate microbiologică; 
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 Fig.8 

 

 multiplicare controlată( nutrienţi, minerale, factori de creştere, 

pH, temperatură, gaze) de microorganisme fermentative; 

 simularea şi experimentarea parametrilor de multiplicare pentru 

obţinerea performanţelor cantitative şi calitative; 

 conservarea materialului multiplicat prin liofilizare. 
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APARATURA ACHIZIȚIONATĂ PRIN PROIECT 

 

1. Analizor automat (Fig.9-10) pentru testări analitice rapide 

pentru determinarea: etanol, D-fructoza, D-glucoza, acid D-Lactic 

acid L-Lactic, acid L-Malic, sucroza (glucoza totala) D-glucoza + D-

fructoza Glicerol (kituri livrate) din musturi, vinuri.  

 
                          Fig.9    Fig.10 

Permite efectuarea automată şi rapidă a unui număr mare de 

determinări din sucuri, vinuri, musturi,  etc. Operarea sistemului este 

automată şi nu necesită etape laborioase de pregătire a probei, 

permite determinarea a până la aproximativ 300 de parametri pe oră,  

utilizarea unor seturi de reactivi gata preparaţi (incluşi în ofertă), 

precum şi a celor preparaţi de utilizator în laborator. 

   Sistemul  include: 

- analizorul automat; 

- computer și software pentru controlul instrumentului, achiziţia şi 
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prelucrarea datelor; 

- kit de instalare; 

- kituri de reactivi. 

2. Aparatura de Gaz cromatografie cuplată cu 

Spectromeria de Masă (Fig.11) se bazează pe separarea substanţelor 

aflate în amestec, prin adsorbţie selectivă pe materiale poroase,  

desorbţia cu solvenţi adecvaţi și detectarea lor la ieşirea din coloană. 

 
       Fig.11 Gaz cromatograf/ Spectrometru de Masă 

       Prin metoda de Gaz cromatografie  se separă şi se determină 

compuşii volatili cu stabilitate chimică mică şi cu masă moleculară 

mică: aromele (1-hexanol, etil fenil acetate, t-2-hexenal, 1-decanol, t-2-

hexen-lol, 1-fenil etanol, 3-metil-2-butanol, 2-metoxi-pirazina, dietil 

succinat, 2-fenil etanol, alfa-terpineol, hexanal, linalool, 2-metil-l-

butanol, y-octanoic lactona, DL-etil-3-hidroxi butirat, acid octanoic, S-

etil lactate, benzaldehida, etil nonanoat, isobutil acetate, P-ionona, etil 
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decanoat, etil octanoat, etil hexanoat, mono-etil succinat, 5-hexen-lol, 

cis-3-hexen-lol,2-isopropil-3-metoxipirazina,2-isobutil-3- 

metoxijirazina, isoamil acetate, 4-metil-2-pentanol), compuşii fenolici 

volatili(acizi fenolici, fenoli volatili, flavani, flavonoli), aldehidele, 

alcoolii, acizi și alte molecule din must și vin.  

 Componenţa: 

   - Injectoare, un autosampler; 

  - Detector FID; 

  - Detector MS; 

- Pneumatica Injectorului; 

- Injector cu programare termică şi injecţii de mare volum; 

- Autosampler. 

             

3.Lichid cromatograf cu spectrometru de masă (LC-MS/MS) 

pompă HPLC (Fig.12) este destinat determinării cantitative şi 

calitative compuşilor de interes din viţa de vie, struguri, must şi vin. 

          Sistemul oferit  determină compuşi din matrici complexe prin 

analize simultane sau independente ca: micotoxine (aflatoxine, 

ochratoxine) şi pesticide, a polifenolilor, flavonoide, antociani, 

resveratrol, acid cafeic, acid cianamic, vanilina, acid galic, acid 

ferulic, stilbene, etc. a nivelului de compuşi cuaternari de amoniu şi  

poate determina nivelul amino acizilor, a proteinelor şi peptidelor.   
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        De asemenea sistemul este prevăzut cu librării de spectre tip 

MS/MS pentru compuşii de interes cu posibilitatea identificării lor 

şi a evidenţierii gradului de puritate a acestora în vederea 

autentificării vinurilor. 

 
Fig.12 Lichid cromatograf/Spectrometru de Masă 

Componentele aparatului: 

    -Termostatul coloanei; 

    - Coloane;  

    - Detector;  

    - Spectrometru de masă Quadrupol. 

4.Spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv(IPC-

MS) (Fig.13) este necesar pentru  determinarea componenţilor chimici 

din vin (microelemente) prin constituenţii lor atomici, într-o plasmă de 
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argon cuplată inductiv şi ionizaţi la un grad înalt, cu o fracţiune 

scăzută a multiplicării sarcinilor ionice. 

 
Fig.13 IPC-MS 

 

ALTE  APARATE: 

 
 

Fig.14  Sistem epurare apă ultrapură 



 32 

 
Fig.15 Bidistilator de apă 

 

 
Fig.16 Frigider de laborator 

 



 33 

 
Fig.17 Bioreactor 

 

 

 
Fig.18 Pompa peristaltică 
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Fig.19 Baia de apă 

 

 
Fig.20 Circulator răcire –încălzire 
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Fig.21 Autoclav 

 

 
Fig.22 Preparator de medii 
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     Fig.23 Incubator cu CO2           Fig.24 Hotă microbiologică 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
      Fig.25 pH-metru                             Fig.26 Turbidimetru 
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Fig. 27 Titrator                       Fig.28 Liofilizator 

 

 
               Fig.29  Balanță analitică                Fig.30 Biuretă 
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Fig.31 Mașină de spălat sticlărie 
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II. CONTRIBUŢIA INFRASTRUCTURII LA CREŞTEREA 

PERFORMANŢEI ÎN CERCETARE ŞI PENTRU 

INTENSIFICAREA COLABORĂRILOR INTERNAŢIONALE 

 

Se realizează prin monitorizarea şi posibilitatea intervenţiei controlate 

în toate punctele cheie ale: 

 procesului de cercetare dând posibilitatea optimizării calităţii 

produselor rezultate; 

 infrastructura de cercetare destinată efectuării testărilor analitice 

ale produsului pornind de la procesare – elaborare – prezentare, 

este de înaltă performanţă analitică putând să deceleze cele mai 

infime componente de compoziţie a produsului; 

 se pun bazele ştiinţifice de performanţă naţională ridicate la nivel 

european în domeniul vinicol; 

 se creează posibilitatea perfecţionării profesionale prin crearea de 

noi locuri de muncă înalt calificate pentru personalul existent şi 

nou atras, a tinerilor cu studii superioare din tară; 

 realizarea unor cercetări fundamentale în cadrul studiilor 

doctorale şi postdoctorale; 

 realizare de parteneriate internaţionale în domeniul proiectelor de 

cercetare, contribuind la creşterea vizibilităţii cercetării româneşti 

prin publicaţii în reviste de cotaţie internaţională. 
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CONTRIBUŢIA PROIECTULUI LA CREAREA DE VALOARE 

ADĂUGATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ŞTIINŢIFIC ŞI 

ECONOMIC 

Domenii ştiinţifice şi tehnologice prioritare pentru platformele 

tehnologice integrate dezvoltate la nivel european, vizate de proiect: 

- domeniile care susţin dezvoltarea durabilă: biotehnologii în 

industria agroalimentară, chimie durabilă; 

- domeniile care promovează schimbări tehnologice radicale, 

cum ar fi nano-biotehnologii. 

Proiectul contribuie la: 

 realizarea cercetărilor din domeniul vinicol care au un caracter 

multidisciplinar integrator tehnologic, fizico – chimic, 

microbiologic, biochimic ; 

 creşterea vizibilităţii cercetărilor din domeniul vinicol pe plan 

naţional şi internaţional prin alinierea metodologilor din cercetare 

la standardele internaţionale prin utilizarea de echipamente 

performante, de ultimă generaţie capabile să crească gama 

încercărilor analitice şi realizarea unei bănci de date ştiinţifice;  

 realizarea de investigaţii aprofundate  la nivel macro şi 

micromolecular ; 

 creşte ponderea publicaţiilor ştiinţifice în reviste de cotaţie 

internaţională; 

 se vor crea noi servicii inovative pentru economie, cum sunt noi 
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substanţe biologic active, vitamine, ulei din seminţele de struguri 

ecologici, antioxidanţi etc. cu largă  implementare în industria 

farmaceutică, alimentară şi cosmetică; 

 atragerea tinerilor cercetători şi perfecţionarea profesională în 

domeniul vinicol pentru a dezvolta activitatea de cercetare şi a 

proiecta noi teorii, metode de cercetare în domeniu; 

 calificarea înalt profesională a personalului existent în domeniu 

precum şi formarea tinerilor cercetători într-un cadru tehnologic 

şi ştiinţific, provocator; 

 pe termen lung se creează cercetări fundamentale cu posibilităţi 

aplicative în crearea de noi servicii, având în final un caracter 

aplicativ, de transfer tehnologic. 

 Fiind o zonă viticolă renumită, se subînţelege că este necesar să 

se obţină produse ale cercetării integrate în concernul ştiinţific 

internaţional cu impact asupra întreprinderilor din domeniu, dornice să 

creeze şi să producă produse competitive. 

Prin achiziţionarea de aparatură performantă (ICP-MS), se 

deschide calea spre noi domenii ale investigaţie micromoleculare. ICP-

MS- va dezvolta noi cercetări privind mineralele, microelementele sub 

formă de urme, metalele rare din must şi vin, dar nu numai ci şi din 

sol, plantă. 

Prin utilizarea Gaz cromatografiei se deschide sfera analizelor 

reziduurilor de pesticide în dinamică din sol, plantă, produs, precum şi 
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a compuşilor de aromă din struguri, must şi vin. 

HPLC- SM,  va dezvolta noi  cercetări  a unor compuşi mergând 

până la părţi per trilion pentru separarea compuşilor cu mase 

moleculare foarte mici. 

Laboratorul de microbiologie şi  biotehnologii va oferi culturi de 

microorganisme fermentative controlate şi testate,  pentru 

întreprinderile vinicole. 

Servicii de cercetare noi şi îmbunătăţite ce se pot oferi 

întreprinderilor: 

 investigarea compuşilor aromatici din struguri - must şi vin; 

 gradul de poluare prin determinarea pesticidelor; 

 realizarea unei vaste diagnoze minerale incluzând şi 

oligoelemente din  struguri - must şi vin; 

 optimizarea proceselor fermentative;  

 ofertă de culturi de microorganisme fermentative. 

      

DESCRIEREA REZULTATELOR ANTICIPATE ÎN URMA 

IMPLEMENTĂRII 

Principalele rezultate obţinute prin proiect în concordanţă cu 

obiectivele propuse : 

 realizarea unui flux tehnologic coerent şi  monitorizarea lui pe 

flux şi în punctele cheie; 

 realizarea de cercetări fundamentale în domeniul vinicol; 
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 perfecţionarea profesională competitivă la nivel internaţional prin 

executarea activităţilor practice de cercetare doctorale şi 

postdoctorale ; 

 realizarea unei vizibilităţi şi colaborări internaţionale în domeniul 

vinicol, 2 colaborări în proiecte internaţionale; 

 realizarea unor publicaţii ştiinţifice în revistele recunoscute 

internaţional si creşterea performantelor din cercetare; 

 creşterea sferei de servicii oferite de cercetare sectorului 

productiv pentru a-şi spori competitivitatea economică; 

care sa contribuie la dezvoltarea durabilă a cercetării vinicole după 

încheierea finanţării (realizarea unei infrastructuri moderne si durabile 

sub aspect tehnic si de exploatare avansat ştiinţific); 

- laboratoare CD modernizate ca urmare a proiectului (număr 4); 

- echipamente CD în valoare de peste 100.000 euro achiziţionate 

pe proiect în număr de 2; 

- 431 metri pătraţi suprafaţă modernizată; 

- aplicaţii către beneficiari din domeniul tehnologic; 

- aplicaţii către beneficiari din domeniul analitic fizico –chimic şi 

biochimic; 

- aplicaţii către beneficiari din domeniul microbiologic şi 

biotehnologic; 

- crearea de noi posturi pentru a utiliza infrastructura şi desfăşura 

activităţi de cercetare: 2 persoane cu studii superioare în activităţii 
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ştiinţifice, una din fluxul  analitic fizico - chimic aprofundat şi a doua 

în cel biotehnologic în primă fază după implementarea proiectului; 

- 3 persoane cu studii medii la fluxul tehnologic al laboratorului 

tehnologic ( 1 persoană la procesare, elaborare, stabilizare, limpezire 

şi îmbuteliere şi 2 persoane pentru testări fizico-chimice şi 

biotehnologice); 

- înlocuirea treptată a cercetătorilor aflaţi la vârsta de pensionare. 

 

BENEFICIARII REZULTATELOR OBȚINUTE PRIN 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

 Beneficiari direcți 

Primul beneficiar al rezultatelor proiectului este SCDVV Bujoru, 

care va beneficia de o infrastructură modernizată a laboratoarelor de 

încercări tehnologice, cameră climatizată CAN, de încercări analitice 

fizico–chimice şi biochimice, microbiologie şi biotehnologii 

fermentative. Se creează astfel un lanţ integrat, de laboratoare de 

încercări în sfera serviciilor de cercetare vinicolă, compatibil cu cel 

european pornindu-se de la materia primă – transport - recepţia 

calitativă şi calitativă-procesare primară -  fermentare controlată – 

stabilizarea şi limpezirea vinului – depozitare controlată – filtrare 

sterilă – îmbuteliere –păstrarea vinului  în spaţiu climatizat și încercări 

analitice aprofundate cu impact ştiinţific major. Beneficiari direcți vor 

fi și stațiunile viticole de cercetare care pot fi parteneri în proiecte și 



 45 

care pot să beneficieze de serviciile științifice obținute în cadrul 

experimentelor. 

 Beneficiarii indirecţi sunt producătorii de vinuri din 

 domeniul privat din zonele de referinţă. 

 

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

Sustenabilitatea financiară 

     După încetarea finanţării, infrastructura realizată prin prezenta 

cerere de finanţare se va susţine  astfel: 

- prin dezvoltarea de servicii de cercetare valide cu un înalt grad 

de complexitate şi reproductibilitate, care vor fi oferite sferei ştiinţifice 

din domeniul aplicat şi cel conex în cadrul colaborărilor ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale; 

       - prin realizarea de servicii de cercetare valide cu un înalt grad  de 

complexitate şi reproductibilitate care vor fi oferite sectorului 

economic; 

     - creşterea sferei serviciilor din cercetare, de la un număr relativ 

mic şi simplist, câte putem realiza actual la un număr considerabil 

extins şi complex, după încetarea finanţării; 

    - prestarea de servicii comandate din partea sectorului economic, 

aceasta presupunând creşterea capacităţii productive şi de calitate a 

sectorului economic intern pe piaţa internă şi externă, astfel ca 

industria noastră să devină competitivă şi profitabilă. 
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        Capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după 

finalizare:  

- entităţile responsabile pentru asigurarea viabilităţii operării şi 

întreţinerii investiţiei este în primul rând entitatea noastră care va 

dispune de un suport financiar. 

-  fonduri:  

 private, rezultate din prestări de servicii ştiinţifice 

 publice, prin accesarea de noi proiecte naţionale şi 

internaţionale 

- activităţile desfăşurate sunt din domeniul alimentar, sănătate, de 

mediu, deschizând calea spre alte domenii, putându-se crea 

colaborării prin proiecte interdisciplinare de mare anvergură. 

- orizont de timp - se dezvoltă durabil, în timp, creând o bază durabilă 

prin colaborări în proiecte internaţionale, prin sporirea soluţionării 

serviciilor din sectorul economic care se va dinamiza pentru a fi 

competitiv.  

          Proiectul nu este destinat de a obţine în mod direct venituri. 

Activităţile de cercetare sunt derulate de SCDVV Bujoru, noua 

infrastructură asigurând competenţe punctuale în cadrul unor proiecte 

complexe. 

          Rezultatele din activităţile de cercetare sunt transferate la 

departamentele de dezvoltare unde au loc procesele de testare pe scară 

largă a ciclurilor de cultură – procesare – testare - marketing 
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economic. Rezultatele experimentale sunt valorificate (nesistematic) 

pe piaţa locală, în vederea recuperării parţiale a costurilor de operare. 

          În cadrul acestui flux, noua infrastructură de cercetare generează 

costuri fixe, legate de menţinerea operabilităţii şi de costuri de 

personal. Aceste costuri sunt acoperite din rezultatele economice ale 

SCDVV Bujoru. Costurile activităţilor desfăşurate în cadrul 

proiectelor de cercetare cu finanţare în programe naţionale şi europene 

sunt decontate direct în cadrul acestora. Proiectele de cercetare 

finanţate din fonduri publice nu includ cote de profit; sunt decontate 

numai cheltuielile pentru activităţile de cercetare asumate. 

     

IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE 

ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

 Asistenţa financiară nerambursabilă accelerează implementarea 

proiectului prin: 

- crearea de 5  noi locuri de muncă înalt calificată pentru 

exploatarea echipamentelor de înaltă precizie; 

- modernizarea a 4 laboratoare de încercări tehnologice şi 

analitice; 

- achiziţionarea de mobilier, echipamente şi aparatură  de 

înaltă performanţă; 

- realizarea unor cercetări fundamentale şi crearea unei bănci 

de date necesare întocmirii lucrărilor ştiinţifice; 
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- participarea la 2 colaborări internaţionale, pentru faza de 

implementare şi dezvoltarea lor în viitor; 

 Infrastructura proiectului răspunde necesităţilor nu numai din 

domeniul vinicol, ci şi altor domenii conexe (sănătate, mediu, 

alimentar). 

 Asistenţa financiară nerambursabilă este esenţială pentru 

implementarea proiectului: 

- pentru a ne putea alinia şi dezvolta încercările analitice, la 

un nivel similar şi comparabil european; 

- pentru a putea crea o bază de date solidă  şi precisă, 

necesară publicaţiilor ştiinţifice la nivel naţional şi 

internaţional; 

- pentru a deschide calea colaborărilor internaţionale într-o 

Europă  globalizată; 

- pentru crearea unui laborator vinicol de mare complexitate,  

performant, multidisciplinar. 

Sursele de finanţare pentru achiziţionarea de echipamente 

moderne pentru cercetare provin din rezultatul brut al activităţii 

SCDVV Bujoru.  Fondurile nerambursabile vor contribui la creşterea 

performanţei generale a SCDVV Bujoru , ceea ce va permite generarea 

unor rezultate care să asigure menţinerea pe termen lung a unor 

capacităţi de cercetare moderne. 
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De asemenea, investiţia în infrastructură va asigura efecte 

economice în plan local, cuantificate la nivelul fiecărui an la valori 

comparabile cu investiţia iniţială. 

 

DEZVOLTAREA DURABILĂ 

,,Dezvoltarea durabilă este cea care urmăreşte nevoile prezentului, fără 

a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface 

nevoile lor”. Conceptul a fost legat iniţial de problemele de mediu şi de 

criza resurselor naturale, în special a celor legate de energie de acum 30 

de ani. Termenul însuşi este foarte tânăr şi s-a impus în vara lui 1992, 

după Conferinţa privind mediul şi dezvoltarea, organizată de Naţiunile 

Unite la Rio de Janeiro. Implementând obiectivele propuse în proiect  

de a realiza  o infrastructură de cercetare competitivă în domeniul 

vinicol, se pun bazele unei dezvoltări durabile după cum urmează: 

- fundamentarea unei infrastructuri de cercetare în domeniul 

vinicol la nivel european creează premizele realizării pe 

termen lung a cercetărilor la un nivel competitiv; 

- se explorează tehnologii şi echipamente de cercetare, 

performante care nu sunt poluante, sunt fiabile si cu 

consum mic energetic (nu se manipulează reactivi puri 

pentru prepararea reactanţilor, ci se folosesc kituri reactante 

gata preparate). 
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- se pun bazele dezvoltării regionale sub aspectul sferei 

serviciilor de cercetare la nivel european; 

- prin monitorizarea strictă a pesticidelor în lanţul viti-

vinicol, se pun bazele unei reduceri a tratamentelor 

fitosanitare şi a poluării mediului; 

- susţinerea creşterii economice şi a mediului de afaceri prin 

crearea de noi locuri de muncă înalt calificate; 

- aparatura utilizată nu este energofagă şi nu elimină noxe, 

protejând mediul; 

- realizarea unor consumuri reduse de probe analitice; 

- se realizează infrastructura necesară abordării pregătirii 

doctorale şi postdoctorale; 

- se pun bazele dezvoltării colaborărilor internaţionale în 

domeniul vinicol avansat. 
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Date de contact: 

Nume Simion Cristina 
Liliana Funcţie Director 

Număr de  
telefon 0236/340640 Număr de  

fax 0236/340642 

Adresă 
poştala 

Str. Eremia 
Grigorescu, nr. 
65, cod 805200 

Adresă 
poşta 

electronica 
scdvvbujoru@clicknet.ro 

 

Nume Ciubucã Aurel Funcţie Director de proiect 
Număr de  

telefon 0236/340640 Număr de  
fax 0236/340642 

Adresă 
poştala 

Str. Eremia 
Grigorescu, nr. 
65, cod 805200 

Adresă 
poşta 

electronica 
scdvvbujoru@clicknet.ro 

 


