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Sediu SCDVV Iași 

 

1. Scurt istoric: 

• 1957, s-a înființat Stațiunea Experimentală Horti - Viticolă Iaşi, în subordinea 

ICHV București, având o suprafață de 215,17 ha și 6 cercetători (HCM 

425/28.03.1957); 

• 1967, prin reorganizarea ICHV București, stațiunea a trecut în subordinea ASAS 

și coordonarea ICVV Valea Călugărească, sub denumirea de Staţiunea de 

Cercetări Viticole Iaşi, cu o suprafață de 502,0 ha și 13 cercetători H.C.M. 

2380/23.09.1967); 

• 1977, s-a reorganizat în Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Viticultură 

și Vinificație Iași, în subordinea TEPVV – DGEH București, deținând o 

suprafață de 425 ha și 14 cercetători (Decretul 41/21.02.1977); 

• 1994, revine în subordinea ASAS, păstrându-și titulatura, administrând 533 ha 

și 16 cercetători; 

• 2002, s-a reorganizat în Stațiune de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și 

Vinificație, în subordinea ASAS, având 411.90 ha și 12 cercetători (Legea 

290/2002); 

• 2018, s-a reorganizat în instituție de interes public, în subordinea ASAS, având 

în administrare 311, 90 ha și 8 cercetători (HG nr.95/2018). 

 

mailto:scdvv.iasi@asas.ro


2. Principalele obiective: 

• colectarea, conservarea,  monitorizarea resurselor genetice viticole autohtone 

din nord - estul țării și ameliorarea sortimentului prin crearea de noi soiuri cu 

caracteristici şi însuşiri superioare de toleranţă la factorii de stres (seceta, ger) 

şi la atacul bolilor criptogamice; 

• producerea materialului saditor viticol din categorii biologice superioare din 

cele mai valoroase soiuri și clone de viţă - de - vie; 

• perfecţionarea tehnologiilor de cultură a viţei - de - vie, în vederea asigurării 

sustenabilităţii plantaţiilor viticole în podgoriile din nord-estul ţării, în 

contextul schimbărilor climatice;  

• elaborarea și implementarea unor tehnologii inovative de procesare a 

strugurilor, de producere, conditionare, stabilizare și îmbuteliere a vinurilor 

în vederea creşterii competitivităţii acestora pe piaţa internă şi la export. 

 

Directori SCDVV Iași, 1957 - 2021 

   
Conf. univ. Juncu Vasile  

(1957 – 1968) 
Dr. ing. Sandu -Ville Gorun 

(1969 – 1985) 
Dr. ing. Chivu Dumitru  

(1986 – 1989) 

   
Dr. ing. Popescu Mihail  

(1990 – 2000; 2004 – 2006) 
Dr. ing. Savin Costică  

(2000-2004; 2006 – 2014) 
Dr. ing. Damian Doina  

(2014 - 2021) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STAȚIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU 

VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI 

 

Presă pentru struguri cu bandă 

 

Brevet de invenție nr. 61372/1977 

Autor: Valeriu Bălan 

Cercetare realizată în cadrul Planului Național de Cercetare “Orizont”. 

Caracteristici: 

Presa pentru struguri cu bandă cunoscută sub, denumirea “Presa PSB -50” a fost 

realizată pentru scurgerea și presarea strugurilor, cu o singură bandă și tamburi de 

presare. Fiind compactă, cu gabarit redus, asigură realizarea procesului de scugere și 

presare în flux continuu, precum și separarea mustului într-un timp scurt (de maxim 

2 minute), reducându-se astfel posibilitatea de oxidare. Are o productivitate ridicată 

(minim 20 tone/oră) și un consum energetic redus. Presarea strugurilor poate fi 

realizată în atmosferă de bioxid de carbon.  

• Durata cercetărilor: 6 ani (1970 – 1975) 

• Anul brevetării: 1977 

• Anul introducerii în producție: 1977 

 
Schema de funcționare a presei cu bandă PSB -50 

1 – coşul de alimentare, 2 – tablă perforată care căptuşeşte coşul, 3 – agitator 

alimentator,  4,  6  şi  8 – tamburi de presare,  5  şi  7 – role de susţinere a benzii şi de 

destrămare a mustuielii,  9  şi  10 – role de descărcare a tescovinei şi de antrenare a 

benzii,  11 – electromotor cu reductor şi lanţ,  12 – jgheab de colectat apa de spălare,  

13  ş 14 – jgheaburi de colectat mustul,  15 – întinzător,  16 – rolă de susţinere a benzii 

şi reglare a grosimii stratului de mustuială. 



 

STAȚIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU 

VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI 

 

 

Dispozitiv cu pedală de altoit în omega inversat  

 

Certificat de inovație nr. 25/1978 

Autori: Valeriu Bălan 

Cercetare realizată în cadrul Planului Național de Cercetare “Orizont”. 

Caracteristici: 

Dispozitivul a fost  conceput la SCDVV Iași, fiind cunoscut sub denumirea 

DPA-3 și fabricat de I.M.A.M.U.S. Iași. Execută, prin acționarea cu pedală,  

secțiunea pentru altoire în omega inversat și îmbină automat altoiul cu portaltoiul. 

Altoirea este realizată mult mai aproape de ochiul altoi, iar productivitatea este de 

300 butași/oră. 

Dispozitivul a permis reducerea cheltuielilor directe, a necesarului de forță de 

muncă cu 38% comparativ cu altoitul manual  și obținerea unui spor de vițe STAS de 

14%. Au fost livrate în producție peste 2500 bucăți.   

• Durata cercetărilor: 9 ani (1959 – 1964; 1976 – 1978) 

• Anul omologării: 1978 

• Anul introducerii în producție: 1979 

 

 

 

 

Dispozitiv cu pedală de altoit în omega inversat 
Butași altoiți în 

omega inversat 

 

 

 

 



 

STAȚIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU 

VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI 

 

Gele din struguri aromatizat 

 

Certificat de omologare nr. 41/1986 

Autori: Sandu -Ville Gorun, Gabriela Sandu -Ville și Apostol Vasile. 

Cercetare realizată în cadrul Planului Național de Cercetare “Orizont”. 

Caracteristici: 

Geleul din struguri aromatizați a fost omologat sub denumirea comercială 

“Sabina“ și se prezintă sub forma unui produs gelatinos, cu aspect clar, trasparent 

strălucitor. Tehnologia de preparare se evidențiază prin: folosirea unui must 

concentrat de bună calitate și pectină cu grad înalt de metoxilare; utilizarea de aromă 

de tip muscat pentru fructuozitate și gust specific de strugure; o temperatură maximă 

de preparare de 92°C. 

Tehnologia de obținere a produsului a fost preluată și implementată la nivel de 

micropilot, de către sectorul de dezvoltare al stațiunii. 

• Durata cercetărilor: 6 ani (1980/1985) 

• Anul omologării: 1986 

• Anul introducerii în producție: 1986 

  
Schema tehnologică de obținere a produsului GELE și eticheta produsului 

 



 

STAȚIUNEA DE CERCETARE  - DEZVOLTARE PENTRU 

VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI 

 

Sistem de întreținere a solului prin înierbare alternativă de durată a 

intervalelor dintre rânduri în plantațiile viticole din nord – estul Moldovei 

 

Autor: Pițuc Petru 

Cercetare realizată în cadrul Planului Național de Cercetare “Orizont”. 

Caracteristici: Sistemul de întreținere a solului prin înierbare alternativă de 

durată a intervalelor dintre rândurile de viță – de – vie a fost elaborat și recomandat 

în podgoriile în care precipitațile însumează minim 350 mm în perioada de vegetație. 

Inierbarea se realizează din două în două intervale, cu ierburi de talie mică  (Lolium 

perene), folosind între 12 - 14 kg sămânță/ha. În plantațiile cu distanța de 2,2 metri 

între rânduri, lățimea benzilor înierbatate este 1,4 metri. În timpul perioadei de 

vegetației, ierburile se cosesc de 2 - 3 ori și sunt lăsate pe sol ca mulci. Din trei in trei 

ani se recoamandă subsolajul pentru o mai bună aerare și aprovizionare cu apă, iar 

după 8 - 9 ani, benzile se desființează prin arătură, urmând să fie înierbate intervalele 

întreținute ca ogor negru. Întreținerea solului prin înierbare alternativă prezintă 

următoarele avantaje: 

- limitează eroziunea de suprafață și sporește aportul de materie organică din sol; 

- permite accesul utilajelor în plantații în vederea aplicării tratamentelor 

fitosanitare în perioadele ploioase, cu exces de umiditate în sol; 

- reduce consumul de motorină cu 14,6% față de ogorul lucrat; 

- creșterea acumulărilor de zaharuri în struguri. 

Sistemul de întreținere a solului se aplică, în prezent, pe suprafața de 35 ha în 

plantațiile proprii ale stațiunii. 

• Durata cercetărilor: 12 ani (1977/88) 

• Anul introducerii în producție: 1989 

• Durata de exploatare: 32 ani 

 
Sistemul de întreținere a solului prin înierbare alternativă de durată 



 

STAȚIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU 

VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI 

 

Tehnologia obținerii wine-cooler-ului utilizând “metoda champenoise”  

 

Certificat de omologare nr. 971/1992 

Autori: Sandu -Ville G., Apostol V., Oană C., Radu A. și Savin C.  

Cercetare realizată în cadrul Planului Național de Cercetare “Orizont 2000”. 

Caracteristici: 

Tehnologia obținerii wine-cooler-ului, s-a realizat folosind “metoda 

champenoise” și se evidențiză prin utilizarea în procesul de fermentație în butelii a 

unei sușe de levuri granulare, care are ca avantaje sedimentarea rapidă și reducerea 

numărului de remuaje. Se folosesc vinuri de 10,5 – 11,33 % vol. alcool, extractive, 

cu un conținut redus de SO2, fără defecte, stabile tartric și proteic. Pentru prepararea 

licorii de tiraj este folosit mustul concentrat alb sau roșu, care înlocuiește zaharoza, 

iar  aromatizarea licorii de expediție se realizează cu macerate alcoolice din plante.  

Au fost omologate patru tipuri de wine-cooler: Exotic, Tropic, Cora și Mara. 

S-au produs în stația pilot 500 butelii/an, iar tehnologia a fost preluată în 

producție de către sectorul de dezvoltare al stațiunii. 

• Durata cercetărilor: 6 ani (1986/91) 

• Anul omologării: 1992 

• Anul introducerii în producție: 1993 

 

 

Schema tehnologică de producere a wine-cooler-ului  



 

STAȚIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU 

VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI 

 

Soiul de viță - de - vie  „PAULA” 

 

Brevet OSIM  nr. 00008/2004 

Origine: Soi pentru struguri de masă, obținut prin hibridarea sexuată a soiurilor 

Bicane x Aromat de Iași. A fost omologat în anul 1997 și brevetat în 2004. 

Autori: Calistru Gheorghe și Damian Doina. 

Caracteristici:  

- vigoare mare, cu fertilitate bună (53 - 55%); 

- lăstarul tânăr, viguros, verde slab pigmentat, cu meritale mijlocii 10 – 12 cm; 

- strugurii mijlocii (295 - 380 g), de formă conică, cu boabe rare pe ciorchine 

(lacși); 

- bobul de mărime mijlocie (3,5 – 4,5 g), formă troncovoidală, cu pielița verde -

gălbuie, elastică; 

- pulpa cu suculență echilibrată și aromă discretă de muscat, cu gust plăcut; 

- potențial de producție mare (18 – 24 t/ha), din care 87 % producție marfă; 

- maturitatea de consum, epoca a III -a; 

- rezistență  bună la ger (-22 °C …-24°C), secetă, mijlocie la mană și făinare, 

toleranță bună la putregaiul cenuşiu. 

În pepiniera stațiunii au fost produse și comercializate fermierilor 36250 vițe 

altoite. 

• Durata cercetărilor: 17 ani (1981/97) 

• Anul introducerii în producție: 1998 

• Durata de exploatare: 30 ani 

  

 
Brevet OSIM 00008/2004  Soiul pentru struguri de masă Paula 



 

STAȚIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU 

VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI 

 
Soiul de viță - de - vie  „GELU” 
 
Brevet OSIM  nr. 00058/2004 
Origine: Soi pentru struguri de masă, obținut prin fecundarea liberă a soiului 

Coarnă neagră, a cărui seminţe hibride au fost iradiate cu raze X. A fost omologat în 
anul 1999 și brevetat în 2004. 

Autori: Calistru Gheorghe și Damian Doina. 
Caracteristici:  

- vigoare mare, creștere luxuriantă, lăstari fertili 60 - 65 %; 
- lăstarul tânăr, viguros, verde, cu meritale mijlocii 10 – 12 cm; 
- strugurii mijlocii (300 -340 g) de formă cilindro – conică, bi sau triaripați, 

semicompacți; 
- bobul de mărime mijlocie spre mare (3,9 – 4,0 g) cu pielița colorată în albastru 

violet, acoperit cu pruină groasă; 
- pulpa, semicrocantă, cu gust franc, plăcut, armonios; 
- potențial de producție mare (18 – 22 t/ha), din care 90 – 95% producție marfă; 
- maturitatea de consum, epoca a III -a; 
- rezistență mijlocie la ger (-20 °C …-22°C), secetă, la putregaiul cenuşiu și 

făinare, toleranță mijlocie la mană; 
- durată lungă de păstrare pe butuc (30 – 35 zile). 

În pepiniera stațiunii au fost produse și comercializate fermierilor 60035 vițe 
altoite. 

• Durata cercetărilor: 15 ani (1985/99) 

• Anul introducerii în producție: 2000 

• Durata de exploatare: 30 ani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Brevet OSIM 00058/2004     Soiul pentru struguri de masă Gelu 



 

STAȚIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU 

VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI 

 
Soiul de viță - de - vie  „GOLIA” 
 
Brevet OSIM  nr. 00009/2004 
Origine: Soi pentru vinuri albe, obţinut prin hibridarea intraspecifică între 

soiurile Sauvignon x Şarbă. A fost omologat în anul 1999 și brevetat în 2004. 
Autori: Dănulescu Dumitru, Calistru Gheorghe, Damian Doina şi Crăcană 

Alexandru. 
Caracteristici:  

- vigoare mijlocie, cu fertilitate bună (60 – 64%); 
- lăstarii au meritale scurte, fin striate, de culoare verde; 
- strugurii mici (114 - 160 g), de formă cilindro-conici, multiaxiali și rămuroși 

compacți; 
- boabe mici (1,10 – 1,45 g), uniforme, cu pielița verde gălbui, neaderentă de 

pulpă și punct pistilar persitent; 
- pulpa zemoasă, dulce – acrișoară, cu aromă specifică de soi; 
- potențial de producție mare (13 – 14 t/ha); 
- strugurii acumulează în medie 178 – 195 g/L zaharuri şi 4,5 - 5,5 g/L aciditate 

totală (H2SO4), iar vinul  are o tărie alcoolică medie de 10,7–11,5 % vol., este 
bogat în extract sec nereducător (20,2 g/L) şi polifenoli (0,26 g/L). 

- maturitatea tehnologică în ultima decadă a lunii septembrie (epoca a IV-a); 
- rezistență foarte bună la ger (-24…-27°C), mijlocie la secetă, mană, făinare și 

putregaiul cenuşiu; 
În pepiniera stațiunii au fost produse și comercializate fermierilor 34610 vițe 

altoite. 

• Durata cercetărilor: 17 ani (1982/98) 

• Anul introducerii în producție: 1999 

• Durata de exploatare: 30 ani 

   
Brevet OSIM 00009/2004 Soiul pentru struguri de vin Golia 



 

STAȚIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU 

VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI 

 

Clona de viță - de - vie BUSUIOACĂ DE BOHOTIN 5 IŞ  

 

Certificat omologare nr. 3277/2004 

Origine: Clonă pentru vinuri roze obținută prin selecția populației soiului 

Busuioacă de Bohotin. A fost omologată în anul 2004.  

Autori: Damian Doina și Calistru Gheorghe. 

Caracteristici:  

- vigoare mijlocie, cu fertilitate mare (63 - 70%); 

- lăstarul de culoare verde cu dungi roșii pe partea însorită; 

- strugurii mijlocii (200 g), de formă cilindro-conică, uneori aripați; 

- bobul de mărime mijlocie (2,4 g), sferic, cu pielița subțire, de culoare roșu violet 

închis; 

- pulpa zemoasă, cu aromă specifică soiului; 

- potențial de producție mare (15 t/ha), dublu față de soiul populaţiei; 

- strugurii acumulează în medie 224 g/L zaharuri, 4,8 g/L aciditate (H2SO4) și un 

conţinut ridicat în compuşi volatili şi antociani; 

- maturitatea tehnologică în ultima decadă a lunii septembrie (epoca a IV-a); 

- rezistență medie la mană, făinare și putregaiul cenuşiu; 

În pepinera stațiunii au fost produse și comercializate fermierilor 266950 vițe 

altoite.  

• Durata cercetărilor: 12 ani (1993/2004) 

• Anul introducerii în producție: 2005 

• Durata de exploatare: 30 ani 
 

   
Certificat omologare 3277/2004 Clona Busuioacă de Bohotin 5 Iş 



 

STAȚIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU 

VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI 

 

Suc natural concentrat de struguri, cu proprietăți antioxidante și procedeul 

de obținere a acestuia  

 

Brevet de invenție nr. 122471/2009 

Autori: Irina Volf și Savin Costică. 

Cercetare realizată prin programul AGRAL, proiect nr 5351/2002. 

Caracteristici: 

Suc natural concentrat de struguri cu proprietăţi antioxidante este caracterizat 

printr-o concentraţie de zaharuri totale de 600 - 800 g/L, o aciditate de 3,0 - 4,0 g/100 

mL (C4H6O6), o concentraţie în polifenoli de 50 - 100 mg/L acid galic şi are aspect 

limpede, roşu rubiniu intens, cu gust dulce acrişor și aromă pronuțată de struguri.  

Produsul este realizat din suc de struguri negri din soiul de viță - de - vie  

Chambourcin, în prealabil decantat, concentrat prin evaporarea sub vid, îmbogăţit cu 

extract polifenolic din seminţe de struguri şi vitamina C.  

Tehnologia de obținere a produsului a fost preluată și implementată la nivel de 

micropilot, de către sectorul de dezvoltare al stațiunii, producându-se 200 butelii/an. 

• Durata cercetărilor: 5 ani (2002/06) 

• Anul brevetării: 2009 

• Anul introducerii în producție: 2010 

  

Brevet de invenție 122471/2009 
Schema tehnologică de obținere a 

sucului natural concentrat de struguri 
 


