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Anexa IIa / la contractul de finanţare 

  CONTRACTOR             nr.355/01.10.2007 
U.S.A.M.V.B. TIMIŞOARA        
 
Se aprobă, 
RECTOR / DIRECTOR 
Prof. Univ. dr. MOISUC ALEXANDRU 
 

Programul:   IDEI 
Tipul proiectului:  Proiecte de cercetare exploratorie 
Cod proiect:  ID_1128 

 
PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI  

 
Denumirea proiectului :Elaborarea unor modele de tehnologii viticole performante, în concordanţă cu condiţiile pedoclimatice, sortimentele 

varietale şi principiile viticulturii durabile 
-  

- Structură cadru- 
 
An 

 
Etapa 

 
Obiective 

 
Activităţi 

Categorii de 
buget1 

Necesar  resurse 
financiare 

(Valoare lei) 

Termen de 
decontare2 

Rezultate livrate pe etapă 

1.1. Evaluarea conditiilor de 
clima si sol în centrele de 
referinta 

Chelt. personal 
Chelt mobilităţi 
Chelt indirecte 

2000 
3000 
400 

-Prezentarea datelor privind 
categoriile de sol pe cele trei centre 
viticole şi gradul de fertilitate 
-Caracterizarea resurselor climatice 
ale celor trei centre 

1.2. Calculul si interpretarea 
indicilor bioclimatici din 
punct de vedere viticol 

Chelt. personal 
Chelt indirecte 

1000 
300 

-Prezentarea indicilor climatici binari 
şi ternari ale celor trei centre viticole, 
corelaţii între valorile indicilor 
climatici şi cerinţele diverselor soiuri 

 
 
 
2007 
 

U
ni

că
 

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

1.3. Analiza si aprecierea 
sortimentului aflat în cultura 

Chelt. personal 
Chelt mobilităţi 
Chelt de logistică 
(laptop, camera 
foto digitala) 
Chelt indirecte 

2900 
3000 
6000 
 
 
1200 

15.12.2007 

-Prezentarea sortimentelor varietale 
ale celor trei centre viticole şi a 
ponderii fiecărui soi din sortiment 
-Prezentarea procentuală a soiurilor 
pentru fiecare centru viticol şi pe 
total zonă 

                                                 
1 Se vor inscrie toate cheluielile necesare realizarii obiectivului/activitatii (inclusiv denumire echipament) 
2 Conform HG 475/2007 durata unei etape este de minimum 6 luni si maximum un an, cu exceptia anului 2007. 
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1.4. Analiza si evaluarea 
sistemului tehnologic si 
identificarea eventualelor 
deficiente tehnologice 

Chelt. personal 
Chelt mobilităţi 
Chelt indirecte 

2000 
3000 
500 

-Prezentarea tehnologiilor de cultură 
în cele trei centre viticole 
-Identificarea şi cuantificarea 
cauzelor cu impact negative asupra 
producţiei 

1.5. Determinarea calitatii 
strugurilor la soiurile aflate 
in cultura 

Chelt. personal 
Chelt mobilităţi 
Chelt de logistică 
(spectofotometru) 
Chelt indirecte 

3000 
2500 
8000 
 
1700 

-Analiza fizico-mecanică, cantitativă 
şi calitativă a strugurilor la soiurile 
cultivate în cele trei centre viticole, 
compararea rezultatelor cu 
potenţialul genetic al soiurilor 

2.1. Evaluarea conditiilor 
pedoclimatice 

Chelt. personal 
Chelt mobilităţi 
Chelt indirecte 

1500 
3500 
400 

-Interpretarea resurselor 
pedoclimatice ale zonelor de referinţă 
cu necesităţile biologice ale soiurilor 
cultivate. 

2.2. Evaluarea calitatii 
materialului biologic 

Chelt. personal 
Chelt mobilităţi 
Chelt de logistică 
(cheltuieli 
materiale) 
Chelt indirecte 

2500 
3200 
2000 
 
 
700 

-Prezentarea suprafeţelor viticole pe 
soiuri, vârsta plantaţiilor, procent de 
goluri, uniformitate, vigoare, stare 
fitosanitară 

2.3.Evaluarea nivelului 
tehnologic al exploatatiilor 

Chelt. personal 
Chelt mobilităţi 
Chelt indirecte 

1000 
3300 
400 

-Prezentarea gradului de dotare a 
exploataţiilor, prezentarea 
necesarului pentru o exploatare 
eficientă a suprafeţelor viticole 

2.4. Evaluarea nivelului de 
pregatire de specialitate a 
personalului implicat în 
exploatare 

Chelt. personal 
Chelt mobilităţi 
Chelt indirecte 

900 
2000 
500 

-Prezentarea pe categorii de activitate 
şi pregătire profesională a forţei de 
muncă permanente şi temporare a 
exploataţiilor viticole din cele trei 
zone 

2.5. Evaluarea nivelului de 
investitii 

Chelt. personal 
Chelt mobilităţi 
Chelt indirecte 

600 
3000 
500 

-Prezentarea achiziţiilor de material 
biologic, utilaje, maşini, etc. din 
ultimii ani a exploataţiilor viticole, 
analizarea modernizărilor şi 
investiţiilor efectuate în plantaţii, 
vinificaţie, forţă de muncă, etc. 

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

2.6.  Identificarea altor 
factori 

Chelt. personal 
Chelt mobilităţi 
Chelt indirecte 

600 
2500 
400 

-Prezentarea unor eventuali factori 
perturbatori asupra activităţii 

Total etapă 70000    
 



 15 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


	  CONTRACTOR             nr.355/01.10.2007
	RECTOR / DIRECTOR


