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CE  TREBUIE  DE  REȚINUT  DIN  PERIOADA  EVALUATĂ 
    Luna octombrie a anului 2021, după suma temperaturilor efective pentru vița-de-vie, comparativ cu 

datele medii multianuale, în toate locațiile viticole a fost una mai rece cu 32,7…48,50С, iar  comparativ 

cu luna octombrie a anului 2020, a fost mai rece cu 115,8…145,30С.   

    În lunile ianuarie…octombrie a anului 2021, suma cumulativă a temperaturilor efective pentru vița-

de-vie, comparativ cu datele medii multianuale, a fost mai mare (cu 41,0...190,80С), iar comparativ cu 

lunile ianuarie…octombrie a anului 2020, în totate locațiile viticole, a fost mai mica (cu 

425,1...549,20С). 

    În luna octombrie, au fost înregistrate precipitații atmosferice, cu distribuire relativ omogenă, pe 

întreg teritoriul țării, astfel suma precipitațiilor: în comparație cu datele medii multianuale, în toate 

plantațiile viticole – este mai mică cu 3,6…29,0 mm; iar în comparație cu luna octombrie a anului 2020 

(10,4…24,6 mm), în unele locații viticole, au fost înregistrate precipitații mai mici cu până la 24,6 mm, 

iar în alte locații viticole – mai mari cu până la 14,0 mm. 

    Spre sfârșitul lunii octombrie, la adâncimea de 30...50 cm, pentru vița-de-vie, în unele locații viticole 

din țară, a fost înregistrat sol cu stres hidric sever, în alte locații viticole - sol cu stres hidric slab, iar în 

majoritatea locațiilor viticole - sol cu stres hidric moderat. 

 

    În 22 octombrie 2021, Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare a aprobat componența 

nominală a noului Consiliu de Coordonare a ONVV, pentru următorii patru ani - la tema data, Vă 

rugăm respectuos, să citiți la rubrica “INFORMAȚII  UTILE”. 

    În 25 octombrie 2021, Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare a nominalizat Directorul 

interimar al ONVV - la tema data, Vă rugăm respectuos, să citiți la rubrica “INFORMAȚII  UTILE”. 

    Anual, în data de 01 decembrie expiră termenul limită de prezentare a Declarației anuale de recoltă 

(= obligatorie) – la tema data, Vă rugăm respectuos, să citiți la rubrica “INFORMAȚII  UTILE”. 

 

 

CONDIȚII  METEO 

    Temperatura aerului.  În luna octombrie au fost înregistrate valori ale temperaturii medii 

lunare, cuprinse între +9,20С (LD Mircești) și +10,40С (LD Cuza), care sunt cu 0,2...0,30С mai joase, 

comparativ cu datele medii multianuale (+9,5...+10,60С) și, care comparativ cu datele anului 2020 

(+14,0...+15,60С), în toate locațiile viticole, sunt cu 4,8...5,20С mai joase.  

    Temperatura absolută minimă a aerului a fost cuprinsă între -3,30С (LD Cuza) și +0,10С (LD 

Coștangalia), care este cu 3,8...7,20С mai ridicată, comparativ cu datele medii multianuale (-7,1…-

7,20С) și, care comparativ cu datele anului 2020  (+4,4...+4,50С),  este cu 4,3...7,80С mai joasă.  

    Temperatura absolută maximă a aerului a fost cuprinsă între +21,50С (LD Mircești) și +24,00С (LD 

Bugeac), care comparativ cu datele medii multianuale (+31,9...+33,30С), în toate locațiile viticole este 

cu 9,3...10,40С mai joasă. Comparativ cu datele anului 2020  (+26,6...+26,80С), temperatura absolută 

maximă a aerului, în toate locațiile viticole, este cu 2,8....5,10С mai joasă.  

    Suma temperaturilor efective pentru vița-de-vie, înregistrată în luna octombrie, a fost cuprinsă între 

21,30С (LD Mircești) și 28,50С (LD Cuza), care comparativ cu datele medii multianuale 

(54,0…77,00С), în toate locațiile viticole, este cu 32,7...48,50С mai joasă. Comparativ cu datele anului 

2020  (137,1...173,80С),  în toate locațiile viticole, este cu 115,8...145,30С mai joasă.  



    Suma temperaturilor efective, pentru lunile ianuarie…octombrie a anului 2021, a fost cuprinsă între 

1328,00С (LD Mircești) și 1644,80С (LD Cuza), care, comparativ cu datele medii multianuale 

(1287,0…1454,00С), este cu 41,0...190,80С mai ridicată și, care comparativ cu datele anului 2020  

(1877,2...2069,90С),  este cu 425,1...549,20С mai joasă.  

    Concluzii:  prin prisma temperaturii medii lunare, luna octombrie a anului 2021, comparativ cu 

datele medii multianuale, în toate locațiile viticole,  a fost cu 0,2...0,30С mai rece, iar comparativ cu 

luna octombrie a anului 2020 – în toate locațiile viticole, a fost mai rece cu 4,8...5,20С. 

    Precipitații. Pe parcursul lunii octombrie, în majoritatea plantațiilor viticole, au fost înregistrate 

precipitații atmosferice, suma totală a cărora a variat în intervalul de 0,0 mm (LD Speia) și 24,4 mm 

(LD Purcari). Pe parcursul lunii octombrie au fost înregistrate precipitații, relativ, omogene în 

majoritatea locațiilor viticole ale țării – ploi lente, cu precipitații mici și de durată scurtă/medie 

(0,2...3,6 mm/ploaie; 1-7 ore). Ploile au demarat pe parcursul a 2...8 zile din luna dată. În luna 

octombrie, în comparație cu datele medii multianuale (28,0….29,0 mm), în toate locațiile viticole, au 

fost înregistrate precipitații mai mici cu 3,6…29,0 mm. Iar în comparație cu luna octombrie a anului 

2020 (10,4…24,6 mm), în unele locații viticole, au fost înregistrate precipitații mai mici cu până la 24,6 

mm, iar în alte locații viticole – mai mari cu până la 14,0 mm. 

    Pe termen lung, o situație relativ clară, o înregistrăm de la evaluarea sumei cumulative a 

precipitațiilor, pentru lunile ianuarie…octombrie: aceasta a variat între 301,8 mm (LD Coștangalia) și 

578,2 mm (LD Bugeac), care în comparație cu  datele medii multianuale (407,0…444,0 mm), în unele 

locații viticole, a fost cu până la 142,2 mm mai mică (LD Coștangalia), iar în alte locații viticole - cu 

până la 171,2 mm mai mare (LD Bugeac).   Comparativ cu datele anului 2020 (339,6...402,0 mm), 

suma cumulativă a precipitațiilor, pentru primele zece luni ale anului 2021, în unele locații viticole a 

fost cu până 37,8 mm mai mica, iar în alte locații viticole – mai mare cu până la 176,2 mm.    

    Concluzii: în luna octombrie, la sectoarele LD luate în evaluare, a fost înregistrată o sumă a 

precipitațiilor lunare relativ omogenă, care în comparație cu datele medii multianuale, în toate locațiile 

viticole - a fost mai mică. În comparație cu datele anului 2020, în unele locații viticole, au fost 

înregistrate precipitații mai mici, iar în alte locații viticole – mai mari. 

     

    Umiditatea solului. La începutul lunii octombrie, la majoritatea sectoarelor luate în evidență, a fost 

înregistrat  un conținut volumetric de apă în sol//capacitate de absorbție a acesteia de către vița-de-vie 

(la adâncimea de 30-50 cm), care a variat între 24,97%//109 kPa (LD Leova) și 29,26%//54 kPa (LD 

Nisporeni), care prin prisma asigurării viței-de-vie cu umiditate, a însemnat sol cu stres hidric moderat 

(= 100...150 kPa) - în unele locații viticole, iar în alte locații viticole – sol cu stres hidric slab 

(=50...100 kPa). În majoritatea cazurilor, au fost înregistrate precipitații în perioada 13...17 octombrie 

și 23, 27 și 30 octombrie, care, practic, nu au influiențat asupra umidității solului. La sfârșitul lunii 

octombrie, a fost înregistrat  un conținut volumetric de apă în sol//capacitate de absorbție a acesteia de 

către vița-de-vie, care a variat între 20,45%//197 kPa (LD Leova) și 28,43%//88 kPa (LD Nisporeni), 

care prin prisma asigurării viței-de-vie cu umiditate în sol, a însemnat, în unele locații viticole – sol cu 

stres hidric sever (= peste 150 kPa), iar în alte locații viticole - sol cu stres hidric slab (= 50...100 kPa). 

    Concluzii: spre sfârșitul lunii octombrie, la adâncimea de 30...50 cm, pentru vița-de-vie, în unele 

locații viticole din țară, a fost înregistrat sol cu stres hidric sever, în alte locații viticole - sol cu stres 

hidric slab, iar în majoritatea locațiilor viticole - sol cu stres hidric moderat.  
 

 

FENOLOGIA  VIȚEI-DE-VIE 

 

   



LD Coștangalia, Merlot 

(situația la 30.10.2021) 

LD Purcari, Fetească neagră 

(situația la 30.10.2021) 

LD Leova, Fetească neagră 

(situația la 30.10.2021) 

     

    Constatări: Începând cu data de 10...18 august 2021 a început fenofaza “Coacerea boabelor”. Din 

cauza  regimului termic, relativ rece, din perioada de vegetație a anului 2021 (în special, în timpul 

nopților) și a precipitațiilor frecvente și abundente - fenofaza “Coacerea boabelor”, comparativ cu anul 

2020, a început cu cca 10...14 zile mai târziu.  

    În lunile septembrie...octombrie vița-de-vie a continuat faza fenologică “Coacerea boabelor”, care 

din cauza timpului relativ rece (= din perioada de vegetație) și a deficitului relativ de umiditate din sol 

(din partea a doua a lunii august și a lunilor septembrie și octombrie), a durat mai mult (= 44...56 

zile), comparativ cu durata acesteia în anii 2018...2020 (= 32...45 zile). 

    Maturarea terhnologică a boabelor, pentru soiurile timpurii și medii a fost înregistrată în perioada 

21...31 septembrie 2021, iar pentru soiurile medii-târzii și târzii – în perioada 10...25 octombrie. În 

multe cazuri, nu s-a ajuns la maturarea deplină a boabelor (aciditate înaltă și semințe non-maturate). 

    În majoritatea plantațiilor viticole, primele înghețuri de toamnă (-1,1...-3,30С) au fost înregistrate în 

perioada 24...26 octombrie 2021 – a început faza fenologică a viței-de-vie „Căderea frunzelor”. Sunt  

plantații viticole, în care primele înghețuri de toamnă au fost înregistrate în 08 octombrie 2021 (LD 

Mircești).  Dar sunt și plantații viticole (LD Coștangalia, LD Purcari), în care până la 30 octombrie 

2021, încă nu au fost înregistrate înghețuri de toamnă și perioada de vegetație continuă. 

    Concluzii: Regimul termic, relativ rece, din lunile aprilie...octombrie (în deosebi, pe parcursul 

nopților), au dus la întârzierea demarării tuturor fazelor fenologice ale viței-de-vie. În anul 2021, faza 

fenologică „Maturarea boabelor”, comparativ cu anul 2020, a început cu cca 10...14 zile mai târziu și a 

finalizat cu 25...35 zile mai târziu (= maturarea tehnologică a boabelor).  

    În majoritatea plantațiilor viticole, faza fenologică „Căderea frunzelor” a început în perioada 08...26 

octombrie 2021 (odată cu înregistrarea primelor înghețuri de toamnă). 
 

INFORMAȚII  UTILE 

EXTRAS  din  Ordinul  nr. 34  din  22 octombrie 2021, emis de către Ministerul Agriculturii  

și Industriei Alimentare, semnat de către dl Ministru, Viorel GHERCIU: 

    1. Se confirmă în funcție de membru ai Consiliului de Coordonare al IP “Oficiul Național al Viei și Vinului” 

următoarele persoane: 

- Viorel GHERCIU – reprezentant al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare; 

- Sergiu GHERCIU – reprezentant al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare; 

- Liliana DASCALIUC – reprezentant al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare; 

- Cristina CEBAN – reprezentant al Ministerului Economie; 

- Eugeniu VERLAN – reprezentant al Ministerului Finanțelor; 

- Vasile LUCA – reprezentant al Asociației Vitivinicole a Regiunii Geografice Delimitate “Codru”; 

- Feodosie BORȘ – reprezentant al Asociației Vitivinicole a Regiunii Geografice Delimitate “Codru”; 

- Sergiu PÎSLARU – reprezentant al Asociației Producătorilor de Vinuri cu Indicație Geografică Protejată  

                                    “Ștefan Vodă”; 

- Serghei NERUH – reprezentant al Asociației Producătorilor de Vinuri cu Indicație Geografică Protejată  

                                    “Ștefan Vodă”; 

- Vladimir DAVIDESCU – reprezentant al Asociației Uniunea Vitivinicolă a Regiunii Geografice Delimitate  

                                               “Valul lui Traian”; 

- Anatolii HMELEVSCHI – reprezentant al Asociației Uniunea Vitivinicolă a Regiunii Geografice Delimitate  

                                                 “Valul lui Traian”; 

- Radu IEȘANU – reprezentant al Asociației Uniunea Vitivinicolă a Regiunii Geografice Delimitate  

                                “Valul lui Traian”; 

- Ștefan ODAJIU – reprezentant al Asociației Producătorilor de Divin și Brandy de Moldova; 

- Ion CHILIANU – reprezentant al Asociației Pepinieriștilor Viticoli din Republica Moldova “VitAs”; 

- Arcadie FOȘNEA – reprezentant al Uniunii Micilor Producători de Vinuri “DIONYSOS”; 

    2. Membrii Consiliului se confirmă în funcție pe un mandat de 4 ani. 

    3. Membrii Consiliului de Coordonare sunt persoane cu funcție de răspundere ale Oficiului Național al Viei și 

Vinului și poartă răspundere personală și colegială pentru activitatea desfășurată în cadrul acestuia. 

 

EXTRAS  din  Ordinul  nr. 786/P  din  25 octombrie 2021, emis de către Ministerul Agriculturii  

și Industriei Alimentare, semnat de către dl Ministru, Viorel GHERCIU: 

    1. Se numește dna Elizaveta BREAHNĂ în funcția de Director interimar al Instituției Publice “Oficiul 

Național al Viei și Vinului”, din 25.10.2021, până la numirea directorului Instituției Publice, selectat pe bază de 

concurs.  

    2. Se înștiințează dna Elizaveta BREAHNĂ, despre obligativitatea depunerii declarației de avere și interese 

personale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale. 

 



 

 

 

    Date utilizate: rețeaua de Loturi experimental-demonstrative ale ONVV, amplasate 

în următoarele locații viticole:  s. Alexandru Ioan Cuza – r-nul Cahul; s. Coștangalia – 

r-nul Cantemir; s. Bugeac – r-nul Comrat; or. Leova – r-nul Leova; s. Purcari – r-nul 

Ștefan Vodă; or. Cimișlia – r-nul Cimișlia; s. Speia – r-nul Aneni Noi; s. Grozești –    

r-nul Nisporeni; s. Mircești – r-nul Ungheni.     

 



    Responsabili de proiect din partea ONVV:  

    Elizaveta BREAHNĂ, Director interimar al ONVV, Consultant (vinificație), mobil - 069136467,        

e-mail:  ebreahna@wineofmoldova.com.  

    Dr. Vladimir COROBCA, Consultant (viticultură) în DCTSCIVV, mobil – 079117170, 

e-mail: vcorobca@wineofmoldova.com;    

 

    EDITAT: sub responsabilitatea ONVV, în baza procesării datelor/informațiilor de către angajații 

ONVV și observațiilor realizate de către  partenerii proiectului ONVV  “Struguri de calitate/BIO”. 

     Acțiune efectuată sub tutela  Ministerului Agriculturii și Industriei Alimenatre, cu 

suportul   financiar al Oficiului Național al Viei și Vinului, din Fondul Viei și Vinului. 

    Adresa electronică:      office@wineofmoldova.com 
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