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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. Pregatirea personalului de 
conducere cu studii superioare 
(elaborarea de material tehnic 
de specialitate) 

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

3000 
400 
1500 
 
 
800 

-Editarea de fişe tehnologice cadru 
şi alte materiale tehnice de 
specialitate pentru instruirea 
personalului cu studii superioare. 

 
 
 
 
 
 
2009 
 In

te
rm

ed
ia

ră
 

  

1. Instruirea şi 
perfectionarea 
componentei sociale 
implicate 

1.2. Pregatirea personalului de 
exploatare (fise tehnologice, 
instruiri) 

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

4000 
400 
500 
 
 
800 

30.06.2009 

-Organizarea de dezbateri, 
demonstraţii şi editarea de materiale 
tehnice pentru instruirea 
personalului de exploatare. 
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2.1. Elaborarea şi perfectionarea 
sistemului de fertilizare adecvat 
în concordanta cu conditiile 
pedoclimatice şi structura 
soiurilor stabilite 

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

4000 
400 
500 
 
800 

-Conceperea şi prezentarea de 
modele de fertilizare noi pe soiuri, 
zone viticole, parcele, în funcţie şi 
de rezultatele obţinute în anul 
precedent. 

2.2. Elaborarea sistemului de 
protectie integrata 

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

5000 
400 
1000 
 
 
1100 

-Conceperea şi prezentarea de 
sisteme de protecţie integrată noi pe 
soiuri, zone viticole, parcele, în 
funcţie şi de rezultatele obţinute în 
anul precedent. 

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. 

2.3. Lucrari de intretinere 
diferentiate, cu minimalizarea 
muncii manuale. 

Chelt. personal 
Chelt mobilităţi 
Chelt de logistică 
(tractor, 
motosapa, freza) 
Chelt indirecte 

5000 
500 
30000 
 
 
5700 

- Conceperea şi prezentarea de noi 
sisteme de întreţinere diferenţiată pe 
soiuri, zone viticole, cu creşterea 
gradului de mecanizare în vederea 
reducerii muncii manuale.  

  Activităţile prevăzute pentru 
decontare pe lunile noiembrie şi 
decembrie 2008 

Chelt. personal 
Chelt indirecte 

8000 
1300 
 

  

Total etapă 75100   
 

 
 

 

An Etapa Obiective Activităţi Categorii de 
buget1 

Necesar  resurse 
financiare 

(Valoare lei) 

Termen de 
decontare Rezultate livrate pe etapă 

1.1. Efectuarea de observatii si 
determinari separate pe soiuri 

Chelt. personal 
Chelt mobilităţi 
Chelt indirecte 

8000 
1000 
1500 

-Prezentarea rezultatelor 
comparative în funcţie de modelul 
tehnologic 

2009 

Fi
na

la
 

1.. Identificarea  soiurilor 
care se preteaza noilor 
modele tehnologice 

1.2. Identificarea de noi soiuri 
si biotipuri locale, pretabile 
noilor tehnologii 

Chelt. personal 
Chelt mobilităţi 
Chelt indirecte 

3000 
3000 
1000 

15.09.2009 

-Analizarea, compararea şi 
selectarea celor mai eficiente 
modele tehnologice, în vederea 
popularizării acestora. 
-Prezentarea soiurilor care se 
pretează cel mai bine noilor 
modele tehnologice 
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              Director de proiect,           Director economic/ Contabil şef, 
Prof. univ. dr. DOBREI ALIN                 Ec. PÂRVA VICTORIA 
 
 

 
 
 
 
 Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate. 

1.3. Infiintarea de loturi 
demonstrative. 

Chelt. personal 
Chelt mobilităţi 
Chelt de logistică 
(chelt.materiale, 
sistem de 
sustinere, 
motocoasa) 
Chelt indirecte 

8000 
4935 
13200 
 
 
 
 
7140 

-Menţionarea şi prezentarea 
variantelor experimentale 
interesante dar care mai trebuie 
încă verificate în anii următori. 

Total etapă 50775  
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