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B - DESCRIEREA PROPUNERII DE PROIECT 

 

1. TITLUL COMPLET AL PROIECTULUI 

 
Cercetări în sprijinul dezvoltării capacității de evaluare și  

atenuare a impactului schimbărilor climatice și a altor factori de stress  

asupra stării ecosistemelor forestiere şi a culturilor viticole 

 

2. SITUAŢIA PE PLAN NAŢIONAL SI INTERNATIONAL LA NIVELUL DOMENIULUI SI A TEMATICII 
PROPUSE: 

Încălzirea globală implică, în prezent, două probleme majore pentru omenire: pe de o parte necesitatea 

reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea stabilizării nivelului concentraţiei acestor 

gaze în atmosferă care să împiedice influenţa antropică asupra sistemului climatic şi a da posibilitatea 

ecosistemelor naturale să se adapteze în mod natural, iar pe de altă parte necesitatea adaptării la 

efectele schimbărilor climatice, având în vedere că aceste efecte sunt deja vizibile şi inevitabile datorită 

inerţiei sistemului climatic, indiferent de rezultatul acţiunilor de reducere a emisiilor. 

În pofida tuturor eforturilor globale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, temperatura medie 

globală va continua să crească în perioada următoare, fiind necesare măsuri cât mai urgente de adaptare 

la efectele schimbărilor climatice. Cel de-al „5-lea Raport Global de Evaluare a Schimbărilor Climatice 

(AR5)” pregătit de către IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) prezintă în mod cuprinzător 

ultimele rezultate şi observaţii ştiinţifice cu privire la cauzele schimbărilor climatice şi la impactul pe 

termen scurt, mediu şi lung al acestora. 

Întrucât reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-un orizont de timp apropiat nu implică o 

atenuare a fenomenului de încălzire globală, adaptarea la efectele schimbărilor climatice trebuie să 

reprezinte un element important al politicii naţionale. 

În conformitate cu obligațiile României faţă de Uniunea Europeană, țara noastră trebuie să răspundă 

impactului semnificativ al schimbărilor climatice pe care deja le resimte și care se vor amplifica în viitor. 

Conform celor mai recente estimări ale IPCC, clima se va încălzi în acest secol, iar precipitațiile din 

regiunea din care face parte România se vor modifica, astfel încât iernile vor deveni mai umede și verile 

mai uscate.  

Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice impune adoptarea unor măsuri de atenuare 

a evenimentelor meteorologice extreme. Reformele succesive ale politicii agricole comune (PAC), 

exigențele crescânde ale societății față de produse (calitatea și securitatea alimentară) și conceptul de 

producere (sistem integrat), impun sisteme de producere adaptate schimbărilor climatice. 

Conform „Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind schimbările 

climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020” în 

domeniul Silviculturii au fost stabilite următoarele obiective: 

Obiectivul 1: Gestionarea pe principiile Dezvoltării durabile a pădurilor.  
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Obiectivul 2: Extinderea suprafeţelor împădurite. 

Obiectivul 3: Încurajarea gospodăririi durabile a pădurilor aflate în proprietate privată. 

Obiectivul 4: Oportunități pentru gestionarea stocului de carbon în pădurile din zonele protejate 

Acțiunile suplimentare, avute în vedere pentru Silvicultură sunt: 

-minimizarea riscului schimbărilor climatice pentru silvicultură prin îmbunătățirea stării de sănătate 

generală a pădurilor; 

-reducerea vulnerabilității ecosistemelor forestiere prin menținerea stării de sănătate și diversificare a 

pădurilor, capabile în mod natural să facă față efectelor schimbărilor climatice și monitorizarea adecvată a 

sănătății pădurilor, precum și a dezvoltării acestora; 

-adaptarea practicilor de regenerare a pădurii la necesitățile impuse de schimbările climatice (schimbările 

așteptate ale eco-zonelor adecvate pentru specii). 

România face parte din Programele pentru Agricultură, Securitate Alimentară şi Schimbari Climatice 

(FACCE-JPI),  care are ca scop prioritar constituirea unui areal integrat  de cercetare europeană, care să 

identifice principalele direcţii de actiune pentru identificarea/elaborarea  soluţiilor ştiintifice, tehnice şi 

operaţionale, ca răspuns la actualele şi viitoarele provocări cu care se confruntǎ producţia agricolă in 

vederea asigurării  unei dezvoltări durabile agricole şi care să contribuie la dezvoltarea economica şi 

social durabilă. Consiliul Stiinţific al FACCE-JPI, a elaborat Agenda de Cercetare Stiinţifică, ca instrument 

de unificare şi  coordonare a cercetării stiinţifice ale statelor membre  cu cinci areale tematice de 

cercetare, printre care se află şi “Dezvoltarea durabilǎ a sistemelor de agricultură, în funţie de 

disponibilităţile climatice actuale şi viitoare”.  

Schimbările climatice au implicaţii profunde asupra capacităţii viticulturii de a face faţă solicitărilor acestui 

secol cu privire la producerea strugurilor, a vinului de calitate superioară și implicit a tehnologiilor de 

întreținere a plantațiilor viticole. 

Propunerea de proiect corespunde cerințelor  Strategiei, siguranţei şi securităţii alimentare a României 

prin valorificarea corespunzătoare a resurselor naturale de care dispune ecosistemele silviculturii și 

viticulturii românești. 

Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice impune adoptarea unor măsuri de atenuare 

a evenimentelor meteorologice extreme. Totodată, reformele succesive ale politicii agricole comune 

(PAC), exigențele crescânde ale societății față de produse (calitatea și securitatea alimentară) și 

conceptul de producere (sistem integrat) impun sisteme de producere adaptate schimbărilor climatice. 

Propunerea de proiect se încadrează și în Strategia UE privind schimbările climatice, care include 

implementarea şi desfăşurarea tehnologiilor existente şi dezvoltarea de noi tehnologii, dar și controlarea 

şi îndrumarea eforturilor preventive şi de remediere pentru adaptarea la schimbările climatice. 

O problemă majoră de care depinde producția viticolă durabilă, o reprezintă și utilizarea tehnologiilor 

optimizate pentru cultura viței-de-vie în contextul actualelor schimbări climatice care au influenţat atât 

producţia de struguri şi calitatea acesteia, cât şi presiunea agenţilor patogeni și a dăunătorilor în 

ecosistemul viticol, dar și desfăşurarea fenofazelor vegetative.  

Situația pe plan național: 

În țara noastră s-au efectuat cercetări privind influența schimbărilor climatice și a altor factori de stress 

asupra ecosistemelor forestiere (Definirea, evaluarea şi zonarea riscurilor pentru pădurile României; 



Efectele pe termen lung ale poluării atmosferice şi modificărilor climatice asupra ecosistemelor forestiere 

din Parcul Natural Bucegi şi Parcul Naţional Piatra Craiului; Cercetări privind adaptarea speciilor forestiere 

de rășinoase la schimbările climatice; Studiu privind influenţele încălzirii globale asupra distribuției 

speciilor de arbori și impactul acesteia în gestionarea pădurilor etc.), dar ele au avut mai mult un rol 

punctual, fără a se efectua studii complexe și/sau la nivel național, cu atât mai puțin studii inter-

disciplinare. 

Mihai Oroian C-tin și colaboratorii (2010) au constatat că, în Centrul viticol Blaj, condițiile climatice în 

special precipitațiile şi umiditatea relativă a aerului au o distribuție neuniformă în timpul perioadei de 

vegetație, determinând apariția bolilor criptogamice în fiecare an.  

Într-un studiu privind tendințele variabilelor climatice (în decursul a 41 de ani) din plantațiile viticole ce 

aparțin USAMV Bucuresti, Bucur G.M. și Dejeu L. (2014)  au constatat o creștere a temperaturii medii pe 

parcursul perioadei de vegetație (IV-X), în special în lunile iunie, iulie și august. În același timp, s-a 

înregistrat o creștere semnificativă a numărului de zile cu temperaturi mai mari de 30ᵒC. 

Studiile privind evoluția factorilor climatici din regiunile Craiova, Constanța, București-Băneasa, 

Timișoara, Cluj Napoca, Oradea și Iași au arătat o tendință de încălzire treptată a perioadei de vegetație, 

mai ales în perioada maturării strugurilor. Având în vedere aceste tendințe și cunoașterea posibilelor 

efecte negative asupra viței-de-vie, fiziologia, producția și calitatea, viitoarea zonare viticolă necesită o 

reconsiderare și aplicarea unor măsuri tehnologice pentru a minimiza efectele negative ale schimbărilor 

climatice (Bucur G.M. și Dejeu L. 2016). 

Bucur Georgeta Mihaela, Dejeu Liviu, 2016, Climate change trends in some romanian  viticultural centers, 

AgroLife Scientific Journal - Volume 5, Number 2, 2016. 

Bucur Georgeta Mihaela, Dejeu Liviu, 2014, Research on climate – grapevine yield relationship and the 

impact of global warming, Bulletin UASVM Horticulture 71(2) / 2014.  

Mihai-Oroian C-tin, Oroian I., Braşovean I., Iederan C., Burduhos P., 2010, Influența factorilor climatici 

asupra principalelor  boli ale viței de vie în condițiile aplicării unor produse ecologice la soiul Fetească 

regală, ProEnvironment 3 (2010) 525 - 528. 

Situația pe plan internațional: 

Consecințele schimbărilor climatice asupra ecosistemelor forestiere  sunt în general legate de schimbarea 

etajării verticale a arboretelor, prin urcarea altitudinala a speciilor de foioase și conifere, ce pot avea drept 

efect reducerea suprafețelor habitatelor. Alături de acest proces, apariția de specii invazive adaptate la 

noile condiții climaterice induc reduceri ale speciilor autohtone, cel mai vulnerabile fiind pădurile de 

conifere, care pot suferi restrângeri accentuate ale suprafețelor ocupate ca urmare a creșterii 

temperaturilor globale. Un alt efect major este legat de răspândirea bolilor și dăunătorilor pădurilor 

specifice (Carpath CC SR-2, 2013). Modificările climatice afectează creșterea și productivitatea 

arboretelor (Liedner et al., 2014), dar duc și la apariția de fenomene extreme (furtuni, incendii etc), sau la 

atacuri de insecte (Siedl et al., 2011). Ele afectează ecosistemele forestiere și prin modificarea 

interacțiunilor care au loc între elemenetele lor componente. S-au observat și deplasări altitudinale și 

latitudinale ale unor specii de arbori, datorate modificărilor climatice. 

Consecințele schimbărilor climatice pentru maladiile viței-de-vie sau  dăunătorii ei naturali și pentru 

strategiile de control ai acestora sunt strâns legate de strategiile de adaptare în viticultură și de 



modificările fenologiei viței-de-vie. Clima rece produce multe pagube în viticultură, prin mucegaiuri pe 

struguri, densitate  mai mare a populațiilor sau mai multe generații de insecte și acarieni. Identificarea 

unor specii de insecte pare să fie corelată cu distribuția spațială a vițelor infectate cu virusuri ale răsuciri 

frunzei, arătând astfel rolul dăunătorilor în răspândirea virusurilor din regiunile temperate. Temperatura 

este parametrul climatic cheie care influențează prezența și densitatea vectorilor. Temperaturile medii de 

toamnă și minime de iarnă au fost identificate ca factori cheie pentru populațiile a diferite specii de 

dăunători din zona mediteraneană, iar temperaturile crescute din vară sunt de natură să favorizeze 

dezvoltarea și  densitatea vectorilor endemici potențiali  (Boudon-Padieu  E. și  Maixner M., 2007). 

Impactul schimbărilor climatice induse de gazele cu efect de seră variază de la o regiune la alta. Odată cu 

declanșarea încălzirii globale, oamenii de știință se așteaptă ca factorii de stress biotici și abiotici să se 

multiplice. Schimbările climatice au făcut posibilă apariția  de noi boli și dăunători. De exemplu, apariția 

Hyalesthes obsoletus (vector pentru fitoplasma Bois Noir) a fost pusă pe seama efectelor climatice în 

sudul Germaniei. În scopul adaptării viței-de-vie la schimbările climatice, ar trebui selectate anumite soiuri 

corespunzătoare noilor condiții de mediu devenind astfel o parte integrantă a strategiilor 

unităților/regiunilor viticole (Louime C. și colab., 2007). 

Schimbările climatice vor avea un impact enorm asupra industriei în ansamblul său, iar producătorii de 

struguri vor trebui să se adapteze singuri la aceste condiții. Accesibilitatea apei va juca, de asemenea, un 

rol major în viitorul industriei viticole. Acesta este deosebit de susceptibilă la încălzirea globală datorită 

dependenței sale de unicitatea solurilor,  care sunt puternic legate de climă. Prin urmare, suprafețele  

adecvat pentru cultivarea viței-de-vie  ar putea fi reduse cu 10% în următorii câteva ani. Până în 2050, 

reducerea ar putea fi de aproximativ 44% (încălzirea la scară mare) (Louime C. și colab., 2007). 

Schimbările climatice afectează majoritatea regiunilor viticole privind data recoltării (mai timpuriu), 

compoziția strugurilor și vinului (conținut alcoolic mai ridicat) și, în măsură diferită, confortul hidric al viței-

de-vie, dezvoltarea culturii și producției. Aceste efecte nu amenință neapărat viabilitatea viței-de-vie sau 

producția de struguri, dar ridică întrebări privind sistemele ei  de cultivare și calitatea stabilită. Totuși, 

tranziția de la un sistem de producție la altul, pentru a menține sau a recâștiga un raport 

calitate/randament care să fie viabil din punct de vedere economic ridică incertitudini și preocupări cu 

privire la costul convenabil (Viguie V.   și colab. 2014). 

În ceea ce priveşte tehnologiile de mecanizare în viticultură, s-a constatat în ultimii ani că acestea nu mai 

corespund condiţiilor actuale de mediu, sunt depăsite din punct de vedere tehnologic, sau, şi mai grav, 

lucrările din viticultură se efectuează manual, ceea ce duce la întârzierea lucrărilor și la obținerea de 

rezultate slabe, la sfârsitul ciclului de producţie.  
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activity of insect vectors of grapevine pathogens. Colloquium Réchauffement climatique, quels impacts 



probables sur les vignobles ? Global warming, which potential impacts on the vineyards? 28-30 mars 

2007 / March 28-30, 2007 Dijon – France. 

Lindner M., Fitzgerald J.B., Zimmermann N.E., Reyer C., Delzon D., van der Maaten E., Schelhaas M-J., 

Lasch P., Eggers J., van der Maaten-Theunissen M., Suckow F., Psomas A., Poulter B., Marc 

Hanewinkel., 2014. Climate change and European forests: What do we know, what are the uncertainties, 

and what are the implications for forest management? Journal of Environmental Management 146 (2014) 

69-83. 

Louime C., Vasanthaiah H.K.N.,  Lu J.,   Basha S.M.,  UcKelmann, H., 2007 - Future prospects of the 

grape industry, Current  Science,  93( 9), 1210-1211.   

Seidl, R., Fernandes, P.M., Fonseca, T.F., Gillet, F., Jonsson, A.M., Merganicov_a, K., Netherer, S., 

Arpaci, A., Bontemps, J.D., Bugmann, H., Gonz_alez-Olabarria, J.R., Lasch, P., Meredieu, C., Moreira, F., 

Schelhaas, M.J., Mohren, F., 2011a. Modelling natural disturbances in forest ecosystems: a review. Ecol. 

Model. 222, 903-924. 

Viguie V.,   Lecocq F., Touzard J.M., 2014 -  Viticulture and Adaptation to Climate Change. Journal 

International des Sciences de la Vigne et du Vin, pp.55-60. 

Unităţi C-D cu preocupări in domeniu: instituții de cercetare și universități din domeniile: protecției 

mediului, silviculturii, climatologiei, agriculturii, viticulturii, mecanizării agriculturii etc.  

Potențiali utilizatori: deținătorii de terenuri silvice (Regia Națională a Pădurilor Romsilva - cea care 

administrează pădurile de stat; deținătorii particulari de păduri: primării, obști, instituții de cult, persoane 

fizice etc.), proprietarii de plantații viticole, instituțiile de învățământ și cercetare, întreprinderile de 

producere a utilajelor agricole și silvice, unități ale administrației locale sau centrale (Agenții de Protecția 

Mediului, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, consilii 

locale). 

 

3. OBIECTIVE  

 
Obiectiv general: Elaborarea soluţiilor preventive pentru atenuarea impactului schimbărilor climatice 

asupra stării ecosistemelor forestiere şi a culturilor viticole. 

Obiective specifice: 

1.Evaluarea acţiunii principalilor factorilor de mediu, precum și a altor factori de stress asupra 

ecosistemelor forestiere şi a culturilor viticole: calcularea indicatorilor specifici schimbărilor climatice 

conform recomandărilor Organizației Mondiale de Meteorologie; evaluarea posibilelor schimbări ale 

habitatelor forestiere în contextul creșterii temperaturii medii folosind modele climatice regionale; cartarea 

posibilelor modificări ale habitatelor forestiere, utilizând imagini satelitare și modelare GIS privind 

tendințele de evoluție a suprafețelor împădurite; evaluarea incidenței incendiilor de pădure în contextul 

creșterii temperaturii medii multi-anuale, folosind date satelitare în intervalul 1990-2017, identificarea,  

descrierea și impactul principalilor factori de mediu care afectează ecosistemul viticol. 

2. Măsuri de atenuare a acţiunii schimbărilor climatice și a altor factori de stress asupra ecosistemelor 

forestiere şi a culturilor viticole: promovarea de măsuri care să conducă la reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră (GES); identificarea și împădurirea zonelor favorabile cu specii rezistente față de schimbările 

climatice; identificarea soluțiilor de prevenire a pagubelor cauzate de schimbările climatice și de alți factori 



de stres în plantațiile viticole. 

3. Soluții preventive pentru diminuarea pagubelor cauzate de principalii factori de mediu, armonizate cu 

sisteme integrate de mecanizare. 

Din analiza stadiului actual al cercetarilor, se desprinde necesitatea elaborarii unor tehnologii de 

mecanizare adecvate schimbărilor climatice (încălzirii globale, diminuării precipitatiilor, alunecărilor de 

teren etc), tehnologii care să prevină sau să diminueze efectele schimbărilor climatice si să aibă efecte 

favorabile asupra cresterii producției, precum si asupra calității acesteia, să contribuie la conservarea 

bonității terenurilor pe care sunt amplasate culturile viticole, să aibă în vedere dezvoltarea durabilă pe 

termen lung. Tehnologiile de mecanizare destinate plantațiilor viticole, care vor fi elaborate în cadrul 

prezentului proiect, vor avea în vedere protecția mediului, evitarea poluării prin diminuarea cantităților de 

substanțe chimice utilizate pentru combaterea bolilor și dăunătorilor, prin distribuţia controlată a 

pesticidelor, valorificarea îngrășămitelor organice, a îngrășămintelor verzi pentru asigurarea unor producții 

care să nu dăuneze consumatorilor, fără compuşi chimici care să afecteze starea de sănătate, asigurarea 

judicioasă a necesarului de apă. Tehnologiile vor avea în vedere prezervarea cantităţilor de apă din sol, 

utilizarea potenţialului biologic al solului si particularităţile specifice zonale.  

Obiective măsurabile: 

-Studiu prospectiv privind tehnologiile aplicabile actualmente in plantaţiile viticole. 

Tehnologii de înfiinţare, întreţinere şi exploatare a culturilor viticole/forestiere, adaptate schimbărilor 

climatice. 

-Instrucțiuni tehnice pentru diminuarea efectelor fenomenelor meteorologice extreme asupra 

ecosistemelor forestiere și viticole. 

-Ghid de bune practici privind sistemele de mecanizare şi protejarea ecosistemelor silvice şi a celor 

viticole. 

-Articole BDI, prezentări la conferințe/simpozione internaționale. 

Conformitatea obiectivelor propuse cu obiectivele din termenii de referintă ai proiectului 

Obiectivele propuse a se realiza în cadrul proiectului sunt în concordanţă cu obiectivul general din Planul 

sectorial al MCI, „creşterea vizibilităţii şi susţinerea transferului rezultatelor CD”, si obiectivul 

specific”creşterea vizibilităţii şi a gradului de valorificare a rezultatelor CD”, prin aceea că rezultatele 

cercetărilor vor fi făcute publice potențialilor beneficiari, vor fi diseminate pe scară largă în cadrul unor 

mese rotunde, workshop-uri, prezentare la conferinţe/simpozioane interne și internaţionale, articole 

publicate în cadrul unor jurnale indexate BDI. 

 

4. PREZENTAREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNICA A PROIECTULUI: 

Proiectul propus presupune o bună colaborare intre mai multe instituții. Prin acest parteneriat, se va realiza 

complementaritatea între domenii de cercetare care pot contribui la ameliorarea efectelor negative datorate 

schimbărilor climatice. Soluțiile care vor rezulta, vor contribui la diminuarea impactului schimbarilor 

climatice în două sectoare de activitate economice: Silvicultura și Viticultura, care ocupă aproape 30% din 

suprafața țării: 7.046.056 ha cu păduri și 196.000 ha cu viță-de-vie (după suprafața ocupată cu viță de vie, 

România se situează pe locul 9 în lume), sectoare economice care au un rol extrem de important în 

economia țării noastre.  



Proiectul propus se caracterizează prin interdisciplinaritate, abordarea unei teme de actualitate și care 

răspunde stringent nevoilor și cerințelor economice și sociale ale populației din România. Proiectul va fi 

realizat printr-o cooperare strânsă între specialiștii cu mare experiență, prin utilizarea echipamentelor cu 

care sunt dotate instituțiile partenere și prin aplicarea metodologiilor și tehnicilor de ultimă oră. 

Multitudinea de observații, determinări și înregistrări ne vor permite în final să elaborăm un sistem 

tehnologic complex privind aplicarea lucrărilor de întreținere a plantațiilor viticole în contextul schimbărilor 

climatice, dar și instrucțiuni privind prevenirea și diminuarea influențelor climatice și a altor factori de stress 

asupra ecosistemelor silvice și viticole.  

Proiectul urmărește și atenuarea efectelor produse de schimbările climatice asupra pădurilor și plantațiilor 

viticole prin intermediul următoarelor activități: 

-Identificarea și descrierea principalilor factori climatici ce afectează aceste ecosisteme. 

-Evaluarea impactului factorilor climatici asupra pădurilor și culturilor viticole. 

-Diagnoza situatiei actuale privind evoluția agenților patogeni și a dăunătorilor în păduri și în plantațiile 

viticole. 

-Identificarea măsurilor pentru prevenirea pagubelor cauzate de factorii climatici extremi asupra 

ecosistemului silvic și viticol. 

-Măsuri  pentru diminuarea consecințelor factorilor climatici nefavorabili în zonele vulnerabile. 

Gradul de noutate şi complexitate 

Complexitatea proiectului propus constă în abordarea integrată a dinamicii climei, a habitatelor forestiere și 

a culturilor viticole, la nivel național (prezentarea vulnerabilității acestor ecosisteme față de schimbările 

climatice prognozate). Proiectul prezintă un înalt grad de noutate, întrucât va adapta secvențe tehnologice 

la schimbările climatice.  

Identificarea factorilor de influenţă din cadrul tehnologiilor aplicate actualmente şi elaborararea unor 

tehnologii noi, actualizate, care să conducă la diminuarea influenţelor negative, constituie o noutate, 

rezultând în final direcţii de acţiune care pot fi aplicate de către toţi fermierii din fermele viticole şi din 

arealele forestiere  

Elementul de noutate al proiectului în cadrul complexului general al cercetărilor viticole, îl constituie 

utilizarea de tehnologii privind atenuarea efectelor schimbărilor climatice.   

Instrumente, echipamente, software utilizate pentru realizarea proiectului.   

Echipamentele si tehnica I.T. utilizate și necesare pentru buna desfășurare a activitatilor proiectului sunt 

specificate în lista de echipamente atașată la documentație. 

 Contribuţia fiecărui partener. 

 Activitățile fiecărui partener sunt prezentate în Planul de realizare al proiectului, parte integrantă a 

documentației.  

 

5. IPOTEZE ŞI RISCURI: 

Riscuri: lipsa de preocupare în activităţile de informare, consultanţă şi transfer a rezultatelor cercetării 

între institutele de CD şi potenţialii beneficiari; reticienţa în adoptarea noului la oricare din nivelurile: 

cercetători vârstnici, specialişti, beneficiari, factori de decizie. 

Puncte tari: existenţa unor programe de cercetare sectoriale; existenţa unor verigi tehnologice – 



programe integrate de cercetare în cadrul instituțiilor de cercetare dezvoltare; posibilitatea realizării unor 

soluții de atenuare a impactului schimbărilor climatice; posibilitatea utilizărilor sistemelor integrate de 

mecanizare în condiţiile schimbării solicitărilor pieţei naționale; posibilitatea controlului agenților patogeni 

și a dăunătorilor în contextul schimbărilor climatice; activităţile din cadrul programului se realizează ca o 

continuitate a unor proiecte de cercetare dezvoltare deja finalizate; existenţa Strategiei naționale de 

Cercetare, Dezvoltare și Inovare; existenţa Strategiei naționale a României privind Schimbările Climatice. 

Avantaje: existenţa Rapoartelor Globale de Evaluare a Schimbărilor Climatice; dorința silvicultorilor și 

viticultorilor de a diminua pagubele produse și de a eficientiza exploataţiile viticole; interesul crescând al 

unor cercetători din diferite unităţi de cercetare-dezvoltare pentru asociere în echipe stabile pentru 

abordarea unor tematici complexe în domeniul schimbărilor climatice; forţă de muncă suficientă; 

posibilitatea valorificării unor rezultate valoroase acumulate în programele naţionale de cercetare-

dezvoltare. 

Viabilitatea și șansele de succes ale proiectului propus: rezultatele scontate ale proiectului au impact 

tehnic, economic si social important, în cadrul economiei actuale; importanța propunerii de proiect o 

constituie elaborarea soluțiilor preventive pentru atenuarea impactului schimbărilor climatice asupra stării 

ecosistemului silvic și viticol,  prin colaborarea cercetătorilor din domenii diverse. 

 

6. SCHEMA DE REALIZARE A PROIECTULUI: 

Planul de realizare al proiectului este detaliat în Formularul C, anexa 2. Sunt prevăzute 18 activități, 

aproape toate realizate în parteneriat, doar 4 activități fiind specifice unui singur partener. Sunt prevăzute 

3 dezbateri regionale și una națională pe tema proiectului, la care vor fi invitați beneficiarii ce vor valorifica 

rezultatele cercetărilor, de a căror cerințe se va ține cont pe toată perioada de deesfășurare a proiectului. 

Rolul și responsabilitățile fiecărui partener sunt stabilite extrem de exact, atât în Planul de realizare, cât și 

în Acordul de colaborare și vor fi monitorizate permanent de către echipa de management a proiectului. 

Graficul Gantt de realizare a etapelor și activităților din cadrul proiectului: 

Etapa Activ. 
2017 2018 

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

I 

1.1 CO, P1, P2, P5             

1.2 CO, P1, P2             

1.3 CO, P1, P2, P3, P5             

1.4 CO, P1, P2, P3             

1.5 CO, P1, P5             

1.6 P2, P3, P5             

1.7 P4             

1.8 CO, P1, P2, P3, P4, P5             

II 

2.1    CO, P1, P5          

2.2       CO, P1       

2.3 
   P2, P3  

P2 
P3 

    

2.4        P3, P5     

2.5    P4     

2.6 
         

CO, P1, P2, 
P3, P4, P5 

    

III 

3.1            CO, P5 

3.2            P2, P3 
3.3            P4 

3.4 
            

CO, P1, 
P2, P3, P4, 

P5 
 

 



 

7. REZULTATE / BENEFICII SI SCHEMA / PLANUL DE VALORIFICARE / DISEMINARE 

 
Rezultatele preconizate 

- Raport privind metodele de evaluare și atenuare a impactului schimbărilor climatice și a altor factori de 

stress asupra stării ecosistemelor silvice și viticole la nivel europen și național. 

- Raport privind acțiunea principalilor factori de mediu asupra ecosistemelor silvice și viticole din România. 

- Bază de date privind arboretele afectate de uscare și doborâturi de vânt. 

- Bază de date privind fenofazele de vegetație, producţia de struguri și toleranţa soiurilor de viță-de-vie la 

principalii factori biotici şi abiotici.  

- Hărți GIS cu reprezentarea ecosistemelor forestiere și a zonelor critice. 

- Reprezentare GIS cu expunerea climatică pentru perioada 1961- 1990 și hărți de predicție pentru 

perioada 2021-2050. 

- Raport privind măsurile de atenuare și soluțiile preventive pentru diminuarea consecințelor și prevenirea 

pagubelor cauzate de schimbările climatice și de alți factori de stress asupra ecosistemelor silvice și 

viticole. 

- Tehnologii de mecanizare în viticultură, adecvate schimbărilor climatice. 

- Ghid de bune practici privind lucrările din viticultură/silvicultură. 

- Raport privind dezbaterile organizate la nivel național și regional. 

- Articole științifice în publicații recunoscute, promovarea rezultatelor obtinute prin editarea de materiale de 

prezentare. 

Beneficiile preconizate a se obţine la aplicarea rezultatelor scontate: 

- crearea  condiţiilor  pentru adaptarea silviculturii și viticulturii la schimbările climatice ; 

-adaptarea unui management silvic adecvat noilor condiții de mediu; 

-stoparea consecințelor nefavorabile ale modificărilor climatice (deșertificare, inundații, alunecări de teren 

etc.) prin crearea de culturi forestiere specifice; 

- randamente mai mari ale producției de struguri în urma aplicarii verigilor tehnologice adaptate 

schimbărilor climatice; 

-  difuzarea  informaţiilor privind importanța aplicării tehnologiilor optimizate. 

Rezultatele obținute vor fi valorificate prin: transmiterea instrucțiunilor tehnice la beneficiari, 

organizarea a 2 dezbateri regionale și a uneia naționale, publicarea de articole științifice în reviste 

recunoscute pe plan național și internațional, prezentarea lor la manifestări științifice, mese rotunde, work-

shop-uri, postere, pliante, prezentarea în pagina WEB a proiectului ş.a. 

 

8. IMPACTUL TEHNIC, ECONOMIC SI SOCIAL 

Impactul tehnic: 

Se vor cunoaște mai bine speciile forestiere adaptate diferitelor scenarii climatice, ca și ecosistemele 

silvice vulnerabile, astfel încât pot fi prevăzute din timp soluții de prevenire a efectelor nefavorabile. 

Activitățile de cercetare vor conduce la asigurarea calităţii strugurilor în arealele viticole afectate de 

schimbările climatice actuale prin aplicarea soluţiilor tehnologice inovative. 

Ca urmare a efectelor negative datorate schimbărilor climatice vor fi oferite soluţii tehnice inovative privind 



agrotehnica plantaţiilor viticole, protecţia fitosanitară a viţei-de-vie (soluţii de combatere adecvate 

modificărilor climatice).  

Impactul economic: 

Obținerea unor creșteri superioare la arborete, va avea un impact deosebit asupra industriei (de exploatere 

și prelucrare a lemnului, de producere a mobilei), dar și pentru asigurarea lemnelor de foc pentru populație, 

sau obținerea unor produse nelemnoase (ciuperci, fructe de pădure, pomi de iarnă, produse artizanale etc.) 

Reducerea vulnerabilității plantațiilor viticole la schimbările climatice prin menținerea standardelor 

adecvate a stării fitosanitare a plantelor  și implicit a recoltelor de struguri. 

Tehnologiile aplicate vor asigura diminuarea pierderilor de ordin economic, ca urmare a schimbărilor 

climatice prin asigurarea productivităţii şi sustenabilităţii pe termen lung a plantaţiilor viticole. 

Impactul social: 

Rezultatele obținute în urma finalizării proiectului  pot fi adoptate de toți viticultorii interesați prin aplicarea 

tehnologiilor zonale optimizate, care reprezintă soluția ideală și îmbină dezideratele conservării mediului și 

a resurselor naturale cu prosperitatea economică și siguranța alimentară. Dezvoltarea fondului forestier va 

contribui la o viață mai sănătoasă a locuitorilor țării, dar și la dezvoltarea unor activități cu tradiție (turism, 

creșterea animalelor, sisteme agro-silvice etc.). 

Impactul asupra mediului: 

Adaptarea la schimbările climatice reprezintă provocarea majoră cu care se confruntă silvicultura și 

viticultura la nivel mondial. Protecția plantelor este un aspect central al acestei probleme, deoarece  

dezvoltarea dăunătorilor și a bolilor este influențată de condițiile climatice,  iar viticultura necesită cantități 

mari de pesticide pentru combaterea acestora. De asemenea, fenologia viței-de-vie, calitatea și 

randamentul producției sunt dependente de condițiile de mediu la nivel local.  Impactul asupra mediului al 

ecosistemelor silvice adaptate schimbărilor de mediu este evident: reducerea fenomenelor negative de 

tipul inundațiilor, alunecărilor de teren, acoperirii căilor de comunicație cu zăpadă, dar și purificarea aerului, 

reglarea regimului de precipitații etc.  

Cunoștințele noi dobândite prin acest proiect vor fi folosite în luarea deciziilor pe termen lung  privind 

gestionarea  răspunsului  pădurilor și plantelor la temperaturi extreme și apariția bolilor și dăunătorilor; 

monitorizarea fenofazelor și selecția speciilor de arbori și a soiurilor de viță-de-vie care să se fie adaptate 

condițiilor de mediu (având rezistență sporită la presiunea bolilor și dăunătorilor, necesită un număr redus 

de tratamente fitosanitsare); definirea strategiilor regionale de adaptare la schimbările climatice. 

 

9. MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

 
Managementul proiectului este  realizat de o echipă de cercetători în care experiența celor mai vârstnici se 

armonizeaza perfect cu elanul tinerilor. Conducera performantă a proiectului  se realizează prin metode  de 

tip participativ și constructiv, prin minimum de risc și este influențată de determinanți economici, tehnici și 

tehnologici pentru atingerea obiectivelor și obținerea rezultatelor. Coordonarea și comunicarea în cadrul 

proiectului se realizează prin mijloace de telefonie fixă, mobilă, e-mailuri, dar și prin ședințe  de lucru între 

coordonator și parteneri. Se va constitui un Comitet de Management, alcătuit din coordonatorii fiecărei 

instituții participante, care va monitoriza periodic realizările proiectului. Responsabilii partenerilor din 

consorțiu au o mare experiență în realizarea de cercetări complexe (vezi formularul A, anexa 2). 



 


