
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE_ PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE  
 

1

 
 
              

                       PN–II–ID–PCE–2007–1               2007 
                                
            Se completeaza de catre directorul de proiect                                                                                              Anul raportarii
  

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 
                             
         1. Date personale ale directorului de proiect : 

1.1. Nume:            DOBREI 

1.2. Prenume:        ALIN IONEL 

 
 
         2. Institutia gazda a proiectului: 

 2.1. Denumire Institutie:        USAMVB TIMISOARA                                                            

 2.2. Facultate/ Department:  FACULTATEA DE HORTICULTURA 

 2.3. Telefon:  0256-277055 

 2.4. E-Mail:  alin1969tmro@yahoo.com 

     
 
         3. Titlul proiectului:                                                                                                  (Max  200 caractere) 

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

   
    
         4. Incadrarea  proiectului in domeniile de expertiza:    

COD COMISIE COD SUBCOMISIE COD DOMENIU 

           5     5B 18 
               
 

   5. Durata proiectului ( 3 ani ) :                       
 
 
  
         6. Anul pentru care se face raportarea: 
 
 
    
        7. Valoarea aprobata pentru finantarea proiectului in anul de raportare:  lei  
 
     
 

3 

1 

70000 

ROMANIA 
 

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului 
 

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica 
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           8. Modul de utilizare a bugetuluii : 
              (cheltuieli reale efectuate) 

NR. 
CRT 

 
DENUMIRE CAPITOL BUGET 

 

VALOARE 2007 
(LEI) 

1. CHELTUIELI DE PERSONAL  -  max. 60% 18000 

2. CHELTUIELI INDIRECTE (regie) 7000 

3. MOBILITATI 
(se asigura participarea la stagii de documentare-cercetare in strainatate) 19268 

4. CHELTUIELI DE LOGISTICA  pentru derularea proiectului 
(infrastructura de cercetare, cheltuieli materiale, diseminare etc.) 25732 

 TOTAL 70000 

 
 
 

 9. Obiectivele proiectului pentru anul de raportare: 

Obiective prevazute  
(Anexa IIa/Contractul de finantare) Obiective realizate 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 
 
 
     

 
 10. Activitatile proiectului pentru anul de raportare: 

      Activitati prevazute 
(Anexa IIa/Contractul de finantare) Activitati realizate Gradul de 

realizare* Observatii** 

1 Evaluarea conditiilor de clima si 
sol in centrele de referinta 

Evaluarea conditiilor de clima si sol 
in centrele de referinta 

total       

2 
Calculul si interpretarea 
indicilor bioclimatici din punct 
de vedere viticol 

Calculul si interpretarea indicilor 
bioclimatici din punct de vedere 
viticol 

total       

3 Analiza si aprecierea 
sortimentului aflat in cultura 

Analiza si aprecierea sortimentului 
aflat in cultura  

total       

4 

Analiza si evaluarea sistemului 
tehnologic si identificarea 
eventualelor deficiente 
tehnologice 

Analiza si evaluarea sistemului 
tehnologic si identificarea 
eventualelor deficiente tehnologice 

total       

5 Determinarea calitatii strugurilor 
la soiurile aflate in cultura 

Determinarea calitatii strugurilor la 
soiurile aflate in cultura 

total       

6 Evaluarea conditiilor 
pedoclimatice 

Evaluarea conditiilor pedoclimatice total       
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7 Evaluarea calitatii materialului 
biologic 

Evaluarea calitatii materialului 
biologic 

total       

8 Evaluarea nivelului tehnologic 
al exploatatiilor 

Evaluarea nivelului tehnologic al 
exploatatiilor 

total       

9 

Evaluarea nivelului de pregatire 
de specialitate a personalului 
implicat in exploatare 
10. Evaluarea nivelului de 
investitii 
11. Identificarea altor factori 
 

  Evaluarea nivelului de pregatire de 
specialitate a personalului implicat in 
exploatare 
10. Evaluarea nivelului de investitii 
11. Identificarea altor factori    
 
 

total       

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 11.  Rezultate livrate in anul de raportare : 

Rezultate  prevazute 
(Anexa IIa/Contractul de finantare) Rezultate livrate Gradul de 

realizare* Observatii** 

1 

-Prezentarea datelor privind 
categoriile de sol pe cele trei 
centre viticole si gradul de 
fertilitate 
-Caracterizarea resurselor 
climatice ale celor trei centre 
-Prezentarea indicilor climatici 
binari si ternari ale celor trei 
centre viticole, corelatii intre 
valorile indicilor climatici si 
cerintele diverselor soiuri 
-Prezentarea sortimentelor 
varietale ale celor trei centre 
viticole si a ponderii fiecarui soi 
din sortiment 
-Prezentarea procentuala a 
soiurilor pentru fiecare centru 
viticol si  
 

Prezentarea datelor privind 
categoriile de sol pe cele trei centre 
viticole si gradul de fertilitate 
-Caracterizarea resurselor climatice 
ale celor trei centre 
-Prezentarea indicilor climatici binari 
si ternari ale celor trei centre viticole, 
corelatii intre valorile indicilor 
climatici si cerintele diverselor soiuri 
-Prezentarea sortimentelor varietale 
ale celor trei centre viticole si a 
ponderii fiecarui soi din sortiment 
-Prezentarea procentuala a soiurilor 
pentru fiecare centru viticol si  

total       
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2 

 pe total zona 
-Prezentarea tehnologiilor de 
cultura in cele trei centre viticole 
-Identificarea si cuantificarea 
cauzelor cu impact negativ 
asupra productiei 
-Analiza fizico-mecanica, 
cantitativa si calitativa a 
strugurilor la soiurile cultivate in 
cele trei centre viticole, 
compararea rezultatelor cu 
potentialul genetic al soiurilor 
-Interpretarea resurselor 
pedoclimatice ale zonelor de 
referinta cu necesitatile biologice 
-Prezentarea suprafetelor viticole 
pe soiuri, varsta plantatiilor,  
 

 pe total zona 
-Prezentarea tehnologiilor de cultura 
in cele trei centre viticole 
-Identificarea si cuantificarea 
cauzelor cu impact negativ asupra 
productiei 
-Analiza fizico-mecanica, cantitativa 
si calitativa a strugurilor la soiurile 
cultivate in cele trei centre viticole, 
compararea rezultatelor cu potentialul 
genetic al soiurilor 
-Interpretarea resurselor 
pedoclimatice ale zonelor de referinta 
cu necesitatile biologice 
-Prezentarea suprafetelor viticole pe 
soiuri, varsta plantatiilor,  

total       

3 

procent de goluri, uniformitate, 
vigoare, stare fitosanitara 
 
 
-Prezentarea gradului de dotare a 
exploatatiilor, prezentarea 
necesarului pentru o exploatare 
eficienta a suprafetelor viticole 
-Prezentarea pe categorii de 
activitate si pregatire 
profesionala a fortei de munca 
permanente si temporare a 
exploatatiilor viticole din cele 
trei zone 
-Prezentarea achizitiilor de 
material biologic, utilaje, 
masini,din ultimii ani a 
exploatatiilor viticole şi a 
factorilor perturbatori asupra 
activităţii 

procent de goluri, uniformitate, 
vigoare, stare fitosanitara 
 
 
-Prezentarea gradului de dotare a 
exploatatiilor, prezentarea 
necesarului pentru o exploatare 
eficienta a suprafetelor viticole 
-Prezentarea pe categorii de activitate 
si pregatire profesionala a fortei de 
munca permanente si temporare a 
exploatatiilor viticole din cele trei 
zone 
-Prezentarea achizitiilor de material 
biologic, utilaje, masini,din ultimii 
ani a exploatatiilor viticole şi a 
factorilor  perturbatori asupra 
activităţii  

total       

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

 
 
 
 

 12. Criterii de performanta: 
Criterii de 

performanta 
NUMAR 

(Prevazut) 
NUMAR 
(Realizat) Denumire Observatii* 

- 

- 

- 

Articole 
acceptate spre 
publicare în 
reviste 
indexate ISI 

 
0 

 
0 

- 

      

1.The behaviour of some new german clones 
of Cabernet Sauvignon variety under 
Buziaş-Silagiu viticultural centre 
pedoclimateric conditions;Buletinul 
USAMV Cluj-Napoca, vol. 64 
2.The behaviour of some local vine grapes 
varieties from the western part  

Articole 
acceptate spre 
publicare în 
reviste 
indexate în 
baze de date 
internaţionale 

 
 

4 
 
 

 
5 
 

of Romania under different maintenance soil 
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systems influence; Buletinul USAMV Cluj-
Napoca, seria Horticultură, vol. 64 
3.Researches regarding vines recovery 
capacity some table grapes varieties in case 
of some repeated climatic accidents;Analele  
 Universitatii din Craiova, vol. XII  
4.Researches regarding technological 
features of some wine grapes  varieties in  
 Recas viticultural center conditions ; 
Analele Universitatii din Craiova, vol. 
XXXVII/A  
5.Researches regarding viticultural 
exploitations size, production directions and 
varieties assortment cultivated in Romania’s 
west region;Novi Sad 
 
- 

- 

- 

Cereri de 
brevete 
nationale 
depuse 

 
 

0 
 

 
 

0 
 

- 

      

- 

- 

- 

Cereri de 
brevete 
internationale 
depuse 

 
0 

 
0 

- 

      

* Pentru criteriile de performanta nerealizate se argumenteaza 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Adresa paginii de internet realizate, privind proiectul in derulare: 
www.tehnologii-viticole.ro 

 

 
 

 
 
 

14. Au fost prevazute in Cererea de finantare pozitii vacante pentru cercetatorii in formare: 
 
      (Selectati) 
    
 
 
 

NU 
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   Lista noilor membrii ai echipei de cercetare:(daca locurile vacante au fost ocupate) 

Nr. 
crt. Nume si prenume Anul 

nasterii 

Titlul 
didactic/ 

stiintific * 

Doctorat 
* * 

Semnatura 
 

1                                       
2                                       
3                                       
4                                       

 
*  La “Titlu didactic/stiintific” selectati una din variantele:   
     Profesor / Conferentiar / Lector / Asistent / CS I / CS II / CS III / Cercetator 
 **  La “Doctorat” selectati una din variantele:  DA /NU / Doctorand 

       
           In situatia in care Directorul de proiect nu este si coordonatorul lor de doctorat, trebuie sa existe acordul  
           coordonatorilor de doctorat. 
 
 

15. Nerealizari/dificultati intampinate in derularea proiectului,  in anul de raportare: 
- 
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16. Sugestii privind raportarea: 

 Consideram ca modul de raportare este corespunzator   

 
 
 

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

 
 
 

  DATA: 13.12.2007 
 
 
  RECTOR/DIRECTOR,  
  Nume, prenume:Prof.univ.dr.MOISUC ALEXANDRU         
  Semnatura:                
  Stampila  
 
 
 

 
DIRECTOR EC./CONTABIL SEF   

   Nume, prenume:Ec. PARVA VICTORIA 
   Semnatura: 
  

 
 
DIRECTOR DE PROIECT, 

                                                                                                 Nume, prenume:Prof.univ.dr.DOBREI ALIN  
                                                                                                 Semnatura 
 
 
 
 

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


