
PLAN SECTORIAL ADER 2022

PROIECT ADER 7.1.2./30.09.2019 – Selecția, conservarea și valorificarea biodiversitatii levurilor din microbiota

viticola zonala.

Obiectiv general Principalele rezutate preconizate
Modul de aplicare/

utilizare a rezultatelor

Selecția, 

conservarea și 

valorificarea 

biodiversității 

levurilor din 

microbiota 

viticolă zonală

-Caracterizarea biodiversității drojdiilor în areale viticole

consacrate; valorificarea biodiversității

microorganismelor din microbiota viticolă zonală prin

selecția unor sușe de drojdii adaptate la caracteristicile

nutriționale ale materiei prime, cu impact pozitiv asupra

catacteristicilor organoleptice și tipicității vinurilor;

-Crearea unei colecții de germoplasmă levuriană la nivel

național;

-Utilizarea în procesul de vinificație a unor culturi duble

Saccharomyces și non – Saccharomyces, cu rol în

îmbunătățirea proprietăților senzoriale ale vinului;

-Crearea unor vinuri personalizate cu accentuarea

caracterului de terroir.

-Diversificarea ofertei de drojdii autohtone cu rol în

obținerea unor vinuri cu tipicitate de areal viticol;

- Diseminarea rezultatelor cercetării prin

organizarea de workshop-uri și mese rotunde; 

-Prezentarea de lucrări științifice cu rezultatele

obținute la conferințe, simpozioane naționale și

internaționale;

-Diseminarea rezultatelor cercetării prin broșuri, 

pliante;

-Pagină web cu informații privind rezultatele

proiectului.

Coordonator proiect – ICDVV Valea Călugărească; SCDVV Iași – partener 2, suma alocată P2: 120 000 lei



Faza/an Activități realizate Rezultate obţinute

Faza 1/2019 Evaluarea

diversitatii genofondului

autohton de drojdii de

vinificatie

Activitatea 1.1. Studii de incadrare taxonomica si 

identificare a drojdiilor de vinificatie pe plan national si 

international; Actualizarea bazei de date privind selectia 

drojdiilor valoroase de vinificatie la nivel national.

Baza de date privind selectia drojdiilor

valoroase de vinificatie la nivel national.

Activitatea 1.2. Reactivarea tulpinilor de drojdii 

oenologice existente in colectii.

Tulpini reactivate pe mediu lichid; Tulpini de

interes transferate pe medii inclinate solide.

Raport de experimentare.

Faza 2/2020

Identificarea tulpinilor

de drojdii, potential

valoroase in procesul de

vinificatie

Activitatea 2.1. Testarea in conditii de laborator a 

viabilitatii celulare; Screening calitativ pentru 

evidentierea activitatii enzimatice extracelulare; 

Caracterizarea metabolica a drojdiilor de vinificatie;

Fișe de caracterizare a tulpinilor de drojdii 

Saccharomyces din punct de vedere al 

proprietatilor fermentative si metabolice; 

Fișe de caracterizare a tulpinilor de drojdii 

Saccharomyces si non-Saccharomyces din 

punct de vedere al activitatii enzimatice 

extracelulare; Raport de experimentare.

Activitatea 2.2. Realizarea culturilor de drojdii simple,

duble sau/și secvențiale în funcție de profilul enzimatic

și caracterele metabolice ale tulpinilor.

Culturi de drojdii Saccharomyces si non-

Saccharomyces simple, duble sau/si

secventiale; Raport de experimentare.

Stadiul realizării proiectului ADER 7.1.2:





Cinetica de fermentare a tulpinilor de drojdii Saccharomyces testate



PLAN SECTORIAL ADER 2022

PROIECT ADER 7.1.4./25.09.2019 - Evaluarea vulnerabilitãţii ecosistemului viticol la impactul dãunãtor al organismelor

concurente şi antagonice, în vederea elaborãrii şi implementãrii unor noi tehnologii de control fitosanitar adaptate factorilor

de stres biotici şi abiotici cu impact redus asupra mediului

Obiectiv general Principalele rezutate preconizate
Modul de aplicare/

utilizare a rezultatelor

Dezvoltarea de noi 
tehnologii integrate 
inovative de limitare 

a impactului 
dăunător al 

organismelor vii 
parazite concurente 
şi/sau  antagonice cu 
impact redus asupra 
mediului, adaptate 

condiţiilor agro-eco-
climatice regionale 

specifice

-Evaluarea multianualã a vulnerabilitãţii ecosistemului viticol la incidenţa
atacului organismelor dãunãtoare, elaborarea de noi tehnologii, mãsuri şi
mijloace îmbunãtãţite de diminuare a impactului economico-productiv al
acestora;
-Monitorizarea factorilor de risc biotici şi abiotici care induc starea de
vulnerabilitate, prognoza şi avertizarea apariţiei acestora în plantaţiile
viticole studiate;
-Noi tehnologii de control fitosanitar al bolilor, dãunãtorilor şi buruienilor
adaptate factorilor de risc biotici şi abiotici la nivel zonal, local şi de
fermã, cu impact redus asupra ecosistemului viticol;
-Bazã de date privind stuctura şi dinamica organismelor concurente şi
antagonice la nivel zonal, local şi de fermã;
-Metode noi de prognozã şi avertizare rapide şi eficiente la nivel zonal şi
local;
-Ghid fitosanitar de control al bolilor şi dãunãtorilor viţei de vie;
-Elaborarea de noi tehnologii, de prevenire şi control, adaptate condiţiilor
agro-eco-climatice regionale şi locale specifice;
-Reducerea costurilor de producţie cu minim 20%;
-Creşterea profitului cu minim 15% şi a stabilitãţii producţiei cu 5 - 10%.

-Diseminarea informaţiilor cuprinse în
baza de date privind stuctura şi
dinamica organismelor concurente şi
antagonice la nivel zonal, local şi de
fermã;
- Diseminarea rezultatelor cercetãrii
prin Ghidul fitosanitar de control al
bolilor şi dãunãtorilor viţei de vie,
broşuri, pliante, prezentãri power-
point;
-Organizarea de workshop-uri şi mese
rotunde cu fermieri şi specialişti în
vederea prezentãrii rezultatelor;
-Participarea la conferinţe naţionale şi
internaţionale;
-Paginã web cu informaţii privind
rezultatele proiectului.

Coordonator proiect – SCDVV Blaj; SCDVV Iași – partener 2, suma alocată P2: 75 000 lei



Faza/an Activități realizate Rezultate obţinute

Faza 1/2019 Evaluarea vulnerabilităţii
ecosistemului viticol la impactul
dăunător al organismelor vii parazite
concurente şi/sau antagonice, în vederea
elaborării şi implementării unor noi
tehnologii de control fitosanitar adaptate
factorilor de stres biotici şi abiotici cu
impact redus asupra mediului. Diagnoza
actuală.

Activitatea 1.1. Informare si documentare;
Analiza si organizarea informatiilor si
cunostintelor cu evidenta realizarilor, lipsurilor
şi incertitudinilor; Diagnoza situatiei actuale;

Studii privind, tematica de cercetare
abordata. Diagnoza situatiei actuale
caracterizarea ecosistemelor luate in studiu.

Faza 2/2020 Efectele impactului
interacţiunilor antagonice şi parazitare
asupra vulnerabilitatii ecosistemului
viticol în relatie cu factorii de risc biotici
si abiotici

Activitatea 2.1. Testarea ecologică şi evaluarea 
multianuală a vulnerabilităţii ecosistemului 
viticol la incidenţa atacului organismelor 
parazite concurente si/sau antagonice.

Evaluarea stării ecologice privind
vulnerabilitatea entomopatogena a
ecosistemelor viticole în 3 regiuni viticole, 4
locaţii şi 6 ferme viticole reprezentative.

Activitatea 2.2. Evaluarea impactului factorilor
de risc, ecologici, climatici, tehnologici asupra
structurii şi dinamicii organismelor concurente
şi/sau antagonice în funcţie de amplasarea
geografică şi orografică a exploataţiilor viticole
studiate.

Monitorizarea factorilor de risc –biotici si
abiotici care afecteaza starea ecologica si
stabilitatea ecosistemelor viticole studiate.

Activitatea 2.3.Testarea ecologica a  soiurilor 
cu potenţial de producţie ridicat 
rezistenţă/toleranţă si factorii biotici si abiotici 
in special schimbarile climatice;

Identificarea conservarea si diseminarea
soiurilor autohtone cu un grad sporit de
adaptabilitate, rezistenţă/toleranţă la
factorii biotici şi abiotici.

Activitatea 2.4. Impacul practicilor
agroecologice asupra vulnerabilitatii entomo-
patogene a ecosistemelor viticole.

Metode agroecologice de atenuare a
vulnerabilitatii entomopatogene a
ecosistemului viticol, favorabile conservarii
si gestionării durabile a biodiversității.

Stadiul realizării proiectului ADER 7.1.4:







PLAN SECTORIAL ADER 2022

PROIECT ADER 7.5.7./03.10.2019 - Perfecţionarea metodelor de control al punctelor critice în viticultura ecologică

Obiectiv general Principalele rezutate preconizate
Modul de aplicare/

utilizare a rezultatelor

Proiectarea, testarea
si validarea unui

model conceptual de 
monitorizare a 

trasabilității
producției ecologice

prin identificarea
punctelor critice de 

control, menit să
crească interesul și

încrederea
consumatorului

român în produsele
ecologice

-Stabilirea punctelor critice din sistemul ecologic
aplicat în diferite areale viticole;
-Proceduri de evitare a contaminărilor în lanţul
tehnologic de producere a strugurilor și vinurilor
ecologice;
-Metode inovative privind managementul buruienilor,
controlul bolilor și dăunătorilor în plantațiile viticole
ecologice;
-Recomandări asupra modului de organizare a
controlului punctelor critice în sistemul viticol
ecologic;
-Bază de date privind calitatea strugurilor și vinurilor
ecologice obținute în arealele viticole implicate în
proiect;
-Proceduri inovative pentru controlul punctelor
critice în sistemul ecologic adaptat fiecarui areal
viticol luat în studiu.

- Diseminarea informațiilor cu privire la: punctele critice
din tehnologiile de cultivare ecologică a vitei-de-vie și
din vinificația ecologică; metode innovative pentru
controlul ecologic al buruienilor în plantații, controlul
bolilor și dăunătorilor;
proceduri inovative pentru controlul punctelor critice în
sistemul ecologic adaptat fiecarui areal viticol luat în
studiu;recomandări asupra modului de organizare a
controlului punctelor critice în sistemul viticol ecologic.
- Consilierea și asistența tehnică de specialitate
persoanelor interesate în implementarea rezultatelor;
-Organizarea de workshop-uri, comunicări și publicarea
de articole în reviste de specialitate pentru diseminarea
rezultatelor;
-Organizarea de loturi demonstrative în care să fie
prezentate noile soluții;
-Pagină web cu informații privind rezultatele proiectului.

Coordonator proiect – SCDVV Murfatlar; SCDVV Iași – partener 2, suma alocată P2: 100 000 lei



Faza/an Activități realizate Rezultate obţinute

Faza 1/2019 Realizarea

unui studiu documentar

privind punctele critice în

viticultura ecologica

Activitatea 1.1. Documentare privind aplicarea normelor

de trasabilitate in productia viti-vinicola.

Raport privind aplicarea normelor de

trasabilitate in productia viti-vinicola

Activitatea 1.2. Studiu privind evidentierea punctelor

critice specifice viticulturii ecologice.

Raport privind punctele critice specifice

viticulturii ecologice

Faza 2/2020 Proiectarea si

testarea modelului

conceptual de

monitorizare a

trasabilitatii in vederea

obtinerii productiei

ecologice cu evidentierea

punctelor critice de

control

Activitatea 2.1. Identificarea parcelelor reprezentative

cultivate in sistem ecologic pe fiecare podgorie; 

delimitarea loturilor experimentale pe soiuri de struguri

pentru vinuri albe şi roşii conform directiilor de productie.

Loturi experimentale cu soiuri de 

struguri pentru vinuri albe si rosii

cultivate in sistem ecologic.

Activitatea 2.2. Elaborarea fiselor tehnologice cu

relevarea punctelor critice pe fiecare etapa a procesului

tehnologic de producere a strugurilor si vinurilor

ecologice.

Fişe tehnologice diferenţiate pe soiuri si

podgorii cu evidenţierea punctelor

critice în lantul tehnologic de obţinere a

strugurilor şi vinurilor ecologice.

Activitatea 2.3. Analiza riscurilor. Raport privind riscurile.

Activitatea 2.5. Testarea modelului conceptual de

monitorizare a trasabilitatii in vederea obtinerii

productiei ecologice in loturile experimentale.

Raport privind monitorizarea

trasabilităţii.

Stadiul realizării proiectului ADER 7.5.7:







ADER 7.2.3. Valorificarea fondului de germoplasmă viticolă autohtonă prin crearea de noi soiuri de viţă de vie cu potenţial
cantitativ şi calitativ superior, cu rezistenţă genetică la boli şi factorii de stres

Coordonator proiect – SCDVV Odobești; SCDVV Iași – partener 1, suma alocată P1: 100 000 lei - durata proiectuluiꓽ 37 luni

Obiectivul general Rezultate preconizate Mod de utilizare/valorificare

Valorificarea

sustenabilă a

diversităţii resurselor

genetice prin crearea

de soiuri noi de viţă de

vie cu potenţial

cantitativ şi calitativ

superior, cu rezistenţă

genetică la boli şi

factorii de stres.

- Descrierea combinaţiilor hibride valoroase aflate în

câmpurile experimentale;

- Fişe de caracterizare ampelografică a genotipurilor

luate în studiu, după metodologia OIV, Organizaţia

Internaţională a Viei şi Vinuluiꓼ
- Omologarea, înscrierea în Catalogul oficial al soiurilor

de plante de cultură din România şi brevetarea a 4 noi

creaţii biologice;

- Realizarea profilul compoziţional, senzorial şi

caracterizarea organoleptică a vinurilor obţinute;

- Schimb de material viticol (viţe altoite) între parteneri

în vederea stabilirii comportării noilor creaţii – soiuri, în

diferite areale viticole în perspectiva zonării acestora.

- Promovarea în rândul producătorilor de struguri

de masă și vin a noilor creații realizate de

cercetarea științifică românească;

- Introducerea noilor creaţii în Lista de soiuri de

viţă de vie cultivate în diferite podgorii;

- Soiuri noi omologate/brevetate;

- Certificat de omologare / Brevet

pentru soi de planteꓼ

- Lucrări ştiinţifice susţinute şi publicate în

reviste de specialitate;

- Catalog Elite hibride valoroase din fondul de

germoplasmă viticolă autohtonă;

- Pagină web cu informații privind rezultatele

proiectului.

PLAN SECTORIAL ADER 2022



Stadiul realizării proiectului ADER 7.2.3:

Faza 1/2019 - Evaluarea diversităţii genofondului autohton de viţă de vie. Inventarierea combinaţiilor hibride aflate în

câmpurile biologice.

Activități realizate Rezultate obţinute

Activitatea 1.1.: Actualizarea bazei de date privind

diversitatea genofondului autohton de viţă de vie

Inventarierea combinaţiilor hibride aflate în câmpurile

biologice ale unităţilor de cercetare partenere.

Baze de date privind diversitatea genofondului autohton de viță

de vie; Situația soiurilor creaţii noi și clone existente în colecţia

de germoplasmă viticolă; combinaţii hibride aflate în câmpurile

biologice.

Activitatea 1.2.: Descrierea ecosistemelor viticole in

care se vor desfăşura cercetările şi prezentarea

genotipurilor vinifera care vor fi studiate în cadrul

proiectului (soiuri şi clone nou create, elite hibride)

Baze de date privind ecosistemele viticole în care se vor

desfășura cercetările. Fișe de prezentare a genotipurilor vinifera

care vor fi studiate în cadrul proiectului.



1 Soiuri de Vitis vinifera din care:
Total 

genotipuri

Din care 

româneşti

1.1. Soiuri pentru struguri de masă* 191 64

1.2. Soiuri apirene 10 2

1.3. Soiuri pentru vinuri albe si roze* 160 81

1.4. Soiuri pentru vinuri roşii* 63 21

2. Soiuri tolerante la boli şi dăunatori

2.1. HPD 8 -

2.2. Soiuri rezistente înnobilate 45 5

2.3. Soiuri de viţă portaltoi 1 1

3. Specii ale genului Vitis - -

4. Soiuri cu origine necunoscută - -

TOTAL 478 174

Structura genofondului de germoplasmă existent in colectia 

ampelografică a S.C.D.V.V. Iaşi

Situaţia combinaţiilor hibride aflate în câmpurile biologice ale 

S.C.D.V.V. Iaşi în funcţie de direcţiile de producţie

Direcţii de producţie

Total  

genotipuri 

din care

Cu 

rezistenţă 

genetică

1.  Combinaţii hibride pentru struguri de masă 39 19

2.  Combinaţii hibride pentru struguri de vin alb 17 3

3.  Combinaţii hibride pentru struguri de vin roşu 23 6

4.  Combinaţii hibride pentru struguri de vinuri 

aromate

8 2

5 . Combinaţii hibride mixte 5 1

Fondul genetic al viţei de vie, existent în câmpurile experimentale

este reprezentat de soiuri şi clone de viţă de vie, elite clonale şi

hibride aflate în diferite stadii de cunoaştere şi înmulţire, la care se

mai adaugă şi numeroase soiuri introduse din alte ţări prin schimb de

material. biologic



Unirea Mara Fetească regală 1 Iş.

Elită hibridă 3.5.5. Elită hibridă 2.7. Elită hibridă 13.1.6.

Ținând cont de condiţiile terroir-ului din centrul viticol Copou Iaşi (sol, microclimat, soiuri recomandate), precum şi de

obiectivele proiectului au fost luate în studiu un număr de șase genotipuri; două soiuri – Mara şi Unirea, o clonă pentru struguri de

vin -Fetescă regală cl. 1 Iş. și trei elite hibride E.H. 3.5.5, E.H. 2.7, E.H. 13.1.6.



Faza 2/2020: Studiul particularităţilor agrobiologice si tehnologice ale soiurilor  şi clonelor noi create prin activitatea 

de ameliorare în scopul extinderii ariei de zonare a acestora; 

Studiul combinaţiilor hibride valoroase aflate în campurile experimentale din cadrul unităţilor de cercetare partenere 

în cadrul proiectului

Activități realizate

(cf. Planului de realizare al proiectului)

Rezultate obţinute

Activitatea 2.1 Monitorizarea spectrului fenotipic,

evaluarea caracteristicilor de fertilitate, productivitate,

a potentialului biologic, potentialului cantitativ, şi

calitativ al genotipurilor (soiuri şi clone noi) luate in

studiu in diferite conditii ecopedoclimatice.

- Fise descriptive ale anului de recolta;

Studiu privind caracterizarea complexa a genotipurilor;

- Dinamica maturarii strugurilor si stabilirea momentului

optim de recoltare; Evaluarea cantitativă şi calitativa a

strugurilor la recoltare.

Activitatea 2.2.: Studierea combinaţiilor hibride

valoroase aflate în campurile experimentale ale

unitatilor de cercetare partenere în cadrul proiectului.

- Caracterizarea complexa a genotipurilor luate în studiu -

elite hibride - aflate in campurile experimentale

- Fişe descriptive.

Activitatea 2.3.: Caracterizarea ampelografica a

genotipurilor luate în studiu – elite hibride- aflate in

diferite etape de ameliorare, dupa OIV descriptor list for

grape varieties and Vitis species (2nd edition - 2009).

- Fişe de caracterizare ampelografică a genotipurilor aflate în

diferite etape de ameliorare dupa OIV descriptor list for

grape varieties and Vitis species (2nd edition - 2009);

Activitatea 2.4.: Promovarea genotipurilor valoroase -

elite hibride - prin omologare.

- Realizarea si depunerea la ISTIS a documentaţiei în vederea

înscrierii în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură

din România (omologare) a noi soiuri.



Fisa de caracterizare tehnologica a elitei hibride 3.5.5. 

Anul de recolta: 2020 

Data recoltării 16.09.2020 

 
Elită hibridă 3.5.5.  
(Coarnă neagră x Muscat de Hamburg) 

  

Elită hibridă obţinută prin hibridarea soiurilor Coarnă neagră x 
Muscat de Hamburg, destinată consumului în stare proaspătă. 

În condiţiile anului 2020, declanşarea vegetaţiei prin 
dezmugurit, a avut loc în prima jumătate a lunii aprilie, înflorind în 
jurul datei de 10 iunie iar strugurii au început pârga în prima decadă 
a lunii august. Vegetaţia activă a soiului se desfăşoară într-un interval 
de 150 – 160 zile. Butucii au vigoare mijlocie cu creştere moderată a 
lăstarilor principali purtători de rod (60,53% lăstari fertitili). 
Potenţialul de producţie este mare realizând în medie 5 – 6 kg, 
struguri/butuc din care 90 % reprezintă producţia marfă. Strugurii 
ajung la maturitatea de consum în epoca IV-V, având în medie 310 g, 
bobul fiind mijlociu, cu gust plăcut de muscat. Strugurii au acumulat 
în anul 2020 196 g/L zaharuri având 5,17 g/L aciditate exprimată în 
acid tartric.  

Structura strugurilor 

1. Struguri la butuc (nr.) 26,2 

2.Greutate medie strugure (g) 310,8 

3. Numar mediu de boabe 84,0 

4. Greutatea medie a boabelor (g) 302,4 

5. Boabe (%) 97,29 

6. Greutatea medie a ciorchinilor (g) 8,4 

7. Ciorchini (%) 2,70 

8. Greutatea medie a bobului (g) 3,4 

Compozitie mecanica a 
strugurilor                           
(1 kg de struguri) 

1. Greutatea ciorchinilor (g) 18,3 

2. Greutatea boabelor 981,7 

3. Număr boabe 305 

4.Greutatea mustului (g) 770 

5.Volumul mustului (ml) 720 

6.Greutate pieliţă si parţi tari din pulpă (g) 173,2 

7.Greutate seminte (g) 38,5 

8.Greutate tescovina (g) 211,7 

Compozitia a 100 boabe 

1. Greutatea boabelor (g) 343,9 

2. Greutatea pielitei (g) 25,3 

3. Greutate pulpei (g) 301 

4. Greutatea semintelor (g) 10,3 

5. Numarul semintelor 183 

6. Greutatea a 100 de seminte (g) 5,4 

Însuşiri tehnologice 

1. Indicele de structura  36 

2. Indicele bobului 28 

3. Indicele de compozitie a bobului 8,45 

4. Indicele de randament 6,64 

Compozitia chimica a 
mustului 

1. Concentratia in zaharuri (g/l) 193 

2. Aciditate (g/l acid tartric) 5,17 

3. Indice glucoacidimetric 37,33 

Potential fenolic 
1. Antociani totali 611,93 

2. Antociani extractibili 100 

Cod 

OIV
Caracterul

Graduarea 

caracterului
Notarea

Expresia caracterului pentru genotipurile 

luate în studiu

Martor

MH

4.2.4. Gr.

E.H. 

3.5.5.

E.H. 

2.7.
E.H. 13.1.6.

001

Lăstarul  tânăr: forma 

vârfului lstarului (gradul 

de deschidere a varfului 

de crestere)

închis 1

semi-deschis 3

complet

deschis

5 x x x x

002

Lăstarul tânăr: distributia 

coloraţiei antocianice a 

perilor  lungi de pe 

vârful lastarului

absenta 1 x x x x

pe margine 2

difuza 3

003

Lăstarul tânăr: 

intensitatea pigmentaţiei 

antocianice a perilor 

lungii de pe 

vârful lastarului

absentă sau f.

mică

1 x x x x

slabă 3

mijlocie 5

intensă 7

foarte intensă 9

004

Lăstarul  tânăr: densitatea 

perilor

lungi  pe vârful lastarului

absentă sau f.

mică

1

mică 3 x

mijlocie 5 x x x

mare 7

foarte mare 9

006
Lăstarul adult : pozitia 

lastarului pe butuc

(înainte de palisare)

erect 1

semierect 3 x x x

orizontal 5 x

semiarcuit 7

arcuit 9

007

Lăstarul adult: culoarea 

internodiilor pe partea 

dorsala

complet verde 1

verde cu dungi

roşii

2 x x x x

complet roşie 3

008

Lăstarul adult: culoarea 

internodiilor pe partea 

ventrala

complet verde 1 x

verde cu dungi

roşii

2 x x x

complet roşie 3


