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Universitatea din Piteşti 
Facultatea de Ştiinţe 

 
FISA DE EVIDENTA Nr. .............2. 

a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 
DENUMIREA PROIECTULUI:  STRATEGII ALTERNATIVE RECOMANDATE 

PRODUCATORILOR VITICOLI PRIVATI DE COMBATERE 
A BURUIENILOR SI FERTILIZARE A PLANTATIILOR CU 
IMPACT ASUPRA CONSERVARII SI IMBUNATATIRII 
INSUSIRILOR BIOLOGICE, FIZICE SI A MATERIEI 
ORGANICE DIN SOL 

CATEGORIA DE PROIECT: PARTENERIATE ÎN DOMENIILE 
PRIORITARE 

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 51009 
DATA:2007 

DURATA CONTRACT 

18.09.2007 – 

15.11.2010  

 38 LUNI ACRONIM PROGRAM BIOFERTVITSTRG 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE 

SURSE) 
 966.626 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE STAT] 764.133 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        1. 
UNIVERSITATEA 
DIN PITEŞTI 
2. OFICIUL DE 

STUDII 

PEDOLOGICE SI 

AGROCHIMICE 

ARGEŞ 

3. SC DICPROD 

MUNTENIA S.R.L. 

4. BAYER S.R.L. 

CONFORM ART. 45  DIN CONTRACTUL NR. 51009/2007 

1) DENUMIRE REZULTAT4 TEHNOLOGIE 

2) CATEGORIA REZULTATULUI  
(conform art. 74, nr. O.G. 57/2002)              

Rezultat final      Rezultate5) 
intermediare 

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL        

2.1. documentatii, studii, lucrari       Tehnologie alternativă viticolă 
Lucrarea/ Perioada 

optimă de executare 
Observaţii 

 
 

Variantă de întreţinere a solului – 
înierbare permanentă 

2.2. planuri, scheme                     
2.3. tehnologii                        x  
2.4. procedee, metode                    
2.5. produse informatice                 
2.6. retete, formule                     
2.7. obiecte fizice/produse              

http://www.legestart.ro/Ordonanta-nr-57-din-2002-(MTQzMjA-).htm
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2.8. brevet inventie/altele asemenea     Arat/ Toamna Se execută la 16-18 cm, 
după căderea frunzelor. 
Lucrarea se face cu 
răsturnarea brazdelor spre 
rândurile de vie, rezultând o 
bilonare pe direcţia 
rândurilor. 

Arat/ Primăvara (martie – 
aprilie) 

Arătura se execută la 14-16 
cm 

Sapa mare/ După arătura 
de primăvară 

Se efectuează la 
adâncimea de 10-12 cm, pe 
rândurile de vie.  

Discuit sau cultivaţie 
mecanică/ Primăvara 

Se execută la 5-8 cm 

Determinarea viabilităţii 
ochilor/ Martie 
 

Se realizează pe coarde de 
rod cu o lungime de 10-15 
ochi, care au fost ţinute la o 
temperatură de 18-20oC 
timp de 24-48 ore. 

Tăierea viţei de vie/ Martie 
– aprilie 
 

Tăierile s-au efectuat 
manual, cu foarfecele de 
vie, de către persoane 
calificate în efectuarea 
tăierilor, la sfârşitul 
perioadei de repaus, până 
în preajma dezmuguritului. 
Tipul de tăiere aplicat este 
cordon Cazenave bilateral. 

Copcitul viţei de vie/ Martie 
– aprilie, se continuă până 
în august 

Rădăcinile se taie tot cu 
foarfecele de vie, ţinut cu 
lama tăietoare spre butuc, 
suprimându-le de la punctul 
de formare a lor, fără a lăsa 
„mustăţi” din care pot porni 
numeroase alte rădăcini.  

Revizuirea mijloacelor de 
susţinere/ Primăvara 

Înlocuirea stâlpilor 
deterioraţi, verificarea 
ancorării stâlpilor fruntaşi, 
completarea şi întinderea 
sârmelor. 

Dirijarea şi legatul 
coardelor/ Martie - aprilie 

Se face pe primele sârme 
ale spalierului prin legarea 
individuală în două puncte, 
urmărind o cât mai bună 
distribuire a elementelor de 
rod în spaţiu, de o parte şi 
de alta a butucului. 

Plivitul lăstarilor/ Mai 
(plivitul se execută numai 
după apariţia 
inflorescenţelor, pentru a se 
putea deosebi lăstarii sterili 
de cei fertili, când au 
lungimea de 5-10 cm şi pot 

Se execută înlăturarea de 
pe butuci a unui anumit 
număr de lăstari socotiţi a fi 
de prisos, şi anume: lăstarii 
crescuţi din portaltoi, lăstarii 
fără rod care pornesc din 
butuc şi lemnul multianual, 

 
 
 

Variantă de întreţinere a solului – 
fertilizare cu îngrăşăminte verzi 

 
 
Variantă de întreţinere a solului – 
mulcire 
permanentă

   
 

 

3.1. solutie/model conceptual                 
3.2. model 
experimental/functional           

x 

3.3. prototip                                 
3.4. instalatie pilot sau echivalent          
3.5. altele ............................  

4) DOMENIUL DE CERCETARE 

4.1. tehnologiile societatii 
informationale 

 

4.2. energie                                  
4.3. mediu                                    
4.4. sanatate                                 
4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

X 

4.6. biotehnologii                            
4.7. materiale, procese si 
produse inovative 

 

4.8. spatii si securitate                     
4.9. cercetari socio-economice si 
umaniste   
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fi suprimaţi uşor cu mâna). plasaţi necorespunzător, o 
parte din lăstarii fără rod de 
pe coardele anuale, lăstarii 
de pe tulpini 

Legarea viţei de vie/ Mai – 
prima legare 
Iunie – a doua legare 
August – ultima legare 

Lucrarea se execută de trei 
ori în timpul perioadei de 
vegetaţie: primul legat, 
înainte de înflorit, pe la 
mijlocul lunii mai, când 
lăstarii au lungimea de 40-
60 cm, al doilea la mijlocul 
lunii iunie, iar al treilea 
legat, înainte de intrarea 
strugurilor în pârgă (sfârşitul 
lunii iulie, începutul lunii 
august). 

Cârnitul lăstarilor/ August Constă în suprimarea 
vârfurilor tuturor lăstarilor, 
indiferent dacă poartă sau 
nu rod, la intrarea 
strugurilor în pârgă, o dată 
cu încetinirea creşterii 
lăstarilor. Se îndepărtează 
cu foarfecele vârfurile 
lăstarilor împreună cu 
frunzele tinere (5-7), care 
nu au ajuns la mărimea 
normală şi deci consumă 
substanţe asimilatoare 

Copilitul / Mai – se continuă 
în lunile iunie, iulie. 

Se execută atunci când 
copilii au 6-7 frunze, lăsând 
4-5 frunze de la bază. 
Primul copilit se execută o 
dată cu primul legat. Dacă 
este nevoie, operaţia se 
repetă de 1-2 ori, pe 
măsură ce se formează şi 
cresc noi copili.  
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Tratamente fitosanitare/ 
aprilie – august (alegerea 
momentului de aplicare se 
face la avertizare, în funcţie 
de faza de vegetaţie şi de 
condiţiile meteorologice). 

Unele dintre produsele 
utilizate: 
- Eclair 49 WG 0,5 kg/ha – 
pt mană şi făinare 
- Flint Max 75WG 0,16 
kg/ha – pt făinare şi 
putregaiul negru. Se 
recomandă aplicarea în 1-3 
tratamente preventive, atât 
înainte cât şi după înflorit, 
în alternanţă cu produse din 
grupe chimice diferite. 
Perioada de acoperire este 
de 10-14 zile în funcţie de 
condiţiile climatice şi 
presiunea de infecţie. 
- Melody compact 49WG – 
1,5 kg/ha – pentru mană 
- Mikal Flash – 3kg/ha – 
pentru mană. Se 
efectuează maxim 3 
tratamente în intervalul 
înaintea înfloritului până la 
compactarea ciorchinelui, la 
un interval minim de 12 zile 
între tratamente. Timp de 
pauză inaintea recoltării: 28 
zile.   
- Zeamă bordeleză 0,5% - 
mană 
- Sulfomat 80 PU – 0,4% - 
făinare 
- Dithane M-45– 0,2% - 
mană, putregai cenuşiu 
- Topas 100 EC – 0,025 % - 
făinare 
- Ridomil Gold plus 42,5 
WP– 3kg/ha - mană 
- Systhane – 0,04% - 
făinare 
- Neoron 500 EC – 0,05% - 
acarieni 
- Demitan 200 SC 0,5l/ha – 
păianjenul roşu comun 
- Karathane LC – 0,05% - 
făinare 
- Topsin 70 PU 0,1% - 
făinare, putregai cenuşiu 

Recoltarea strugurilor/ 
Septembrie – octombrie 

După stabilirea momentului 
optim de recoltare (prin 
determinarea greutăţii a 
100 de boabe, a 
conţinutului în zaharuri şi a 
acidităţii), are loc recoltarea 
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strugurilor. Se utilizează 
foarfece, cuţite, etc pentru 
tăierea pedunculului. 
Strugurii sunt puşi în găleţi 
sau coşuri. La capătul 
rândului strugurii sunt 
trecuţi în vase mari de 
transport, iar transportul are 
loc în cel mai scurt timp.  

Variantă de întreţinere a solului – înierbare 
permanentă 

Semănatul covorului de 
ierburi perene (Trifolium 
pratense şi Lolium perene)/ 
Primăvara 

Se realizează mecanizat, 
cu semănătoarea. 

Cositul ierburilor perene/ 
Primăvara - Vara 

Are loc când talia plantelor 
este de 30-50 cm. Biomasa 
rezultată este lăsată ca 
mulci, pe interval. 

Erbicidare pe rândul de viţă 
de vie de 2 ori/ Mai-iulie 

Se foloseşte erbicidul 
BASTA 14SL (substanţa 
activă glufosinat de amoniu 
150 g/l), în două de 4l/ha 
postemergent. Momentul 
efectuării tratamentului este 
ales când majoritatea 
speciilor de buruieni au 
partea aeriană mai înaltă de 
15-20 cm şi nu va ploua în 
următoarele 4-5 ore de la 
efectuarea tratamentului. 
Intervalul dintre erbicidări 
se stabileşte în funcţie de 
dinamica creşterii şi 
fructificării buruienilor, astfel 
ca acestea să nu apuce să 
producă seminţe. La 
speciile perene tratamentul 
de repetă pe vetre, cu doze 
majorate. Erbicidarea se 
efectuează manual, cu 
pompa de spate. 

Variantă de întreţinere a solului – fertilizare 
cu îngrăşăminte verzi 

Semănat borceag de 
primăvară format din 
mazăre furajeră şi ovăz/ 
Primăvara 

Se realizează mecanizat, 
cu semănătoarea 

Cosit biomasă,  lăsat ca 
mulci, încorporat/ 
Primăvara - Vara 
 

Are loc când talia plantelor 
este de 30-50 cm. 
Biomasa rezultată este 
lăsată ca mulci, pe 
interval. Biomasa rezultată 
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se va încorpora în sol prin 
lucrarea de arătură din 
toamnă. 

Erbicidare pe rândul de 
viţă de vie de 2 ori/ Mai-
iulie 

Se foloseşte erbicidul 
BASTA 14SL (substanţa 
activă glufosinat de 
amoniu 150 g/l), în două 
de 4l/ha postemergent. 
Momentul efectuării 
tratamentului este ales 
când majoritatea speciilor 
de buruieni au partea 
aeriană mai înaltă de 15-
20 cm şi nu va ploua în 
următoarele 4-5 ore de la 
efectuarea tratamentului. 
Intervalul dintre erbicidări 
se stabileşte în funcţie de 
dinamica creşterii şi 
fructificării buruienilor, 
astfel ca acestea să nu 
apuce să producă 
seminţe. La speciile 
perene tratamentul de 
repetă pe vetre, cu doze 
majorate. Erbicidarea se 
efectuează manual, cu 
pompa de spate. 

Variantă de întreţinere a solului – mulcire 
permanentă 

Aplicarea mulciului 
organic (tocătură de 
paie şi coceni) / 
Primăvara 

Aplicarea unui strat de mulci de 30 
cm, pe intervalul dintre rânduri. 
Stratul de mulci se completează la 
un interval de timp de 4-5 luni.  
Pe interval nu se execută nici-o 
lucrare de mobilizare a solului. 

Lucrări manuale de 
mobilizare a solului/ 
Primăvara-vara-
toamna 

Se execută 3-4 lucrări manuale de 
mobilizare a solului pe rândul de 
viţe. 

 

5) DOMENII DE APLICABILITATE8     I0I1I;  I_I_I;  I_I_I;  
 
Abordare interdisciplinară în viticultură, în acord cu obiectivele conceptului de 

dezvoltare durabilă 

 

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                               

 6.2. produs modernizat                        

 6.3. tehnologie noua                          
 6.4. tehnologie modernizata                  X 

 6.5. serviciu nou                             
 6.6. serviciu modernizat                      
 6.7. altele ...........................  
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 INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA     
documentatie tehnico-economica                 

cerere inregistrare brevet de inventie         

brevet de inventie inregistrate 
(national, european, international)                    

 nr. ....... data .................. 

cerere inregistrare modele si desene industriale protejate                         nr. ....... data .................. 

modele si desene industriale protejate inregistrate  
(national, european, international)          

 nr. ....... data .................. 

cerere inregistrare marca inregistrata        nr. ....... data .................. 

marci inregistrate                           
(national, european, international)          

 nr. ....... data .................. 

cerere inregistrare copyright                 nr. ....... data .................. 

inregistrare copyright                       
(national, european, international)          

 nr. ....... data .................. 

cerere inregistrare: retete, geografice, specii vegetale si 
animale, etc. 

 nr. ....... data .................. 

inregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetale si 
animale, etc.  
(national, european, international)          

 nr. ....... data .................. 
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TABEL NR. 210 

7)11 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII    

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE          ....................................................................................................... 12 

Nr. 
crt. 

VALOAREA 
DE LA CARE 

INCEPE 
NEGOCIEREA 

PROCES-
VERBAL13 
NR./DATA 

MOD DE 
VALORIFICARE14 

ACTUL15 

PRIN CARE S-A 
REALIZAT 

VALORIFICAREA 

VALOAREA 
NEGOCIATA16 

BENEFICIAR 17 IMPACT 18 PERSOANE 
AUTORIZATE 19 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

         

         

         

         

 
1)denumirea persoanei juridice executante (persoana juridica executanta este considerata persoana juridica care a obtinut rezultatele cercetarii, in mod direct si nemijlocit, conform art. 74 alin. (3) din O.G. nr. 57/2002); 
   2)se completeaza o singura data, la 30 de zile de la data aprobarii raportului de activitate al proiectului de cercetare-dezvoltare; 
   3)se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului; 
   4)se trece denumirea rezultatului cercetarii (nu se trece denumirea proiectului); 
   5)se trec rezultatele cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate si valorificate independent de includerea in rezultatul final; 
   6)se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final; 
   7)se insereaza poza rezultatului/produsului final; 
   8)conform CAEN; 
   9)justificare (se explica, in maximum 100 caractere, in ce consta noutatea); 
   10)se completeaza in termen de 10 zile de la data finalizarii activitatilor de valorificare a rezultatului cercetarii; 
   11)se actualizeaza pentru fiecare actiune de valorificare a rezultatului cercetarii; 
   12)se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului (lor) intermediare(e); 
   13)se vor trece numarul si data la care a fost incheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care incepe negocierea si se precizeaza codul procedurii 
specifice, aprobata la nivelul organului cu atributii de conducere (ex. consiliul de administratie), in baza careia se realizeaza valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea 
reglementarilor legale in vigoare; 
   14)vanzare produs/tehnologie; furnizare servicii; inchiriere, concesionare, preluare in productia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate intelectuala; 
   15)se va trece nr. si data semnarii actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii; 
   16)valoarea rezultatelor cercetarii este stabilita la pretul negociat intre parti; 
   17)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website) 
   18)se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obtinute la beneficiar asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pentru o perioada de 5 ani; 
   19)numele si semnatura persoanei autorizate sa completeze fisa de evidenta si al persoanei din cadrul compartimentului financiar-contabil responsabil cu verificarea datelor. 

 
 

http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota2
http://www.legestart.ro/Ordonanta-nr-57-din-2002-(MTQzMjA-).htm
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota3
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota4
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota5
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota6
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota7
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota8
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota9
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota10
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota11
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota12
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota13
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota14
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota15
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota16
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota17
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota18
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota19
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota20

