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      1128             PN–II–ID–PCE–2007–1          2007-2010 
               

               Codul CNCSIS al  proiectului  finantat                                                                                                                                          Perioada  raportarii   
            Se completeaza de catre directorul de proiect                                                                                             

 

RAPORT FINAL DE ACTIVITATE 
        I.  DATE GENERALE 
 

          1. Date personale ale directorului de proiect : 
 1.1. Nume:            DOBREI 

 1.2. Prenume:        ALIN IONEL 

 1.3. Telefon:  0256277055 

 1.4. E-Mail:  alin1969tmro@yahoo.com 

 
 
          2. Institutia gazda a proiectului: 

 2.1. Denumire Institutie:        USAMVB TIMISOARA                                                            

 2.2. Facultate/ Department:  FACULTATEA DE HORTICULTURA SI SILVICULTURA 

 2.3. Telefon:  0256277006 

 2.4. E-Mail:  hortimro@yahoo.com 

     
 
          3. Titlul proiectului:                                                                                                  (Max  200 caractere) 

ELABORAREA UNOR MODELE DE TEHNOLOGII VITICOLE PERFORMANTE, ÎN CONCORDANŢĂ CU 
CONDIŢIILE PEDOCLIMATICE, SORTIMENTELE VARIETALE ŞI PRINCIPIILE VITICULTURII DURABILE 

   
    
          4. Incadrarea  proiectului in domeniile de expertiza:                            (Conform propunerii de proiect) 

COD COMISIE COD SUBCOMISIE COD DOMENIU 

           5     5B 18 

 
 
 

    5. Durata proiectului ( 3 ani ) :             de luni                 
 
 
  
          6. Raportare: 
 
 
 
    

36 

finala 

ROMANIA 
 

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Inovarii si Tineretului 
 

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica 
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          7. Valoarea aprobata pentru finantarea proiectului:           lei               
 
 
          8. Modul de utilizare a bugetului: 
              (cheltuieli reale efectuate din devizul postcalcul) 

NR. 
CRT 

DENUMIRE CAPITOL BUGET 
VALOARE TOTALA 

PREVAZUTA 
(LEI) 

VALOARE TOTALA 
REALIZATA 

(LEI) 

1. CHELTUIELI DE PERSONAL  -  max. 60% 245000 224000 

2. CHELTUIELI INDIRECTE (regie) 70000 64840 

3. 
MOBILITATI 
(se asigură participarea la stagii de documentare-cercetare în tara si in 
strainatate) 

229000 95583 

4. CHELTUIELI DE LOGISTICA  pentru derularea proiectului 
(infrastructura de cercetare, cheltuieli materiale, diseminare etc.) 156000 187952 

 TOTAL 700000 572375 

 
 
          9. Obiectivele proiectului, pe ani de raportare: 

Obiective prevazute  
2007 

(Anexa IIa/Contractul de finantare) 

Obiective realizate 
2007 

Gradul de 
realizare* 

Observatii** 

1 

Aprecierea resurselor ecologice, 
biologice si a nivelului 
tehnologic practicat in zonele 
viticole din vestul Romaniei 

Aprecierea resurselor ecologice, 
biologice si a nivelului tehnologic 
practicat in zonele viticole din vestul 
Romaniei      

total - 

2 

Identificarea factorilor 
perturbatori si a cotei lor de 
influenta in disfunctionarea 
actualelor tehnologii viticole 

Identificarea factorilor perturbatori si 
a cotei lor de influenta in 
disfunctionarea actualelor tehnologii 
viticole 

total - 

3                                   

*    total / partial / nerealizat 
**  Pentru obiectivele realizate partial sau nerealizate se argumenteaza 
 

Obiective prevazute  
2008 

(Anexa IIa/Contractul de finantare) 

Obiective realizate 
2008 

Gradul de 
realizare* 

Observatii** 

1 

Elaborarea unor tehnologii noi 
de cultură, care să ţină cont de 
sortiment, resurse ecologice şi 
cerinţele viticulturii durabile; 

Elaborarea unor tehnologii noi de 
cultură, care să ţină cont de 
sortiment, resurse ecologice şi 
cerinţele viticulturii durabile; 

total - 

2 

 Urmărirea secvenţială a 
tehnologiilor de cultură 
practicate în zonele viticole de 
referinţă;    

Urmărirea secvenţială a tehnologiilor 
de cultură practicate în zonele 
viticole de referinţă; 

total - 

3 

Analizarea comparativă a 
modelelor tehnologice existente 
şi nou propuse cu identificarea 
secvenţelor cu aspect pozitiv şi 
negativ asupra producţiei şi 
calităţii acesteia.    

Analizarea comparativă a modelelor 
tehnologice existente şi nou propuse 
cu identificarea secvenţelor cu aspect 
pozitiv şi negativ asupra producţiei şi 
calităţii acesteia.    

total - 

 
    

Obiective prevazute  
2009 

(Anexa IIa/Contractul de finantare) 

Obiective realizate 
2009 

Gradul de 
realizare* 

Observatii** 

572375 
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1 
Instruirea si perfectionarea 
componentei sociale implicate 

Instruirea si perfectionarea 
componentei sociale implicate 

total - 

2 

Elaborarea pe baza analizelor  
comparative a celor mai indicate 
modele tehnologice pentru 
fiecare zona, tinand cont de 
deficitul tot mai accentuat de 
forta de munca. 

Elaborarea pe baza analizelor  
comparative a celor mai indicate 
modele tehnologice pentru fiecare 
zona, tinand cont de deficitul tot mai 
accentuat de forta de munca. 

total - 

3 
Identificarea  soiurilor care se 
preteaza noilor modele 
tehnologice 

Identificarea  soiurilor care se 
preteaza noilor modele tehnologice 

total - 

  
 

Obiective prevazute  
2010 

(Anexa IIa/Contractul de finantare) 

Obiective realizate 
2010 

Gradul de 
realizare* 

Observatii** 

1 
Implementarea si popularizarea  
noilor modele 
tehnologice.      

 Implementarea si popularizarea  
noilor modele tehnologice. 

total - 

2 

Urmarirea modului de reflectare 
a noilor tehnologii in calitatea 
produselor viti-vinicole si  in 
eficientizarea exploatatiilor. 

 Urmarirea modului de reflectare a 
noilor tehnologii in calitatea 
produselor viti-vinicole si  in 
eficientizarea exploatatiilor. 

total - 

3 

 Monitorizarea tehnologiilor 
introduse si a modului de 
desfasurare a activitatii 
exploatatiilor viticole. 

  Monitorizarea tehnologiilor 
introduse si a modului de desfasurare 
a activitatii exploatatiilor viticole. 

total - 

 
 
 
 
 

PRIN ACEASTA SE CERTIFICA LEGALITATEA SI CORECTITUDINEA 
DATELOR CUPRINSE IN PREZENTUL RAPORT FINAL DE ACTIVITATE 

 
 
 

  DATA: 30.11.2010 
 
 
  RECTOR/DIRECTOR,  
  Nume, prenume:MOISUC ALEXANDRU         
  Semnatura:                
  Stampila  
 
 

 
DIRECTOR EC./CONTABIL SEF   

   Nume, prenume:PÂRVA VICTORIA 
   Semnatura: 
  

 
DIRECTOR DE PROIECT, 

                                                                                                 Nume, prenume:DOBREI ALIN 
                                                                                                 Semnatura 
 
 
 

                 *   Va rugam sa nu folositi caracterul ghilimele in completarea formularului. 
 
 
 


