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Abstract 
Activitatea agricol , spre deosebire de celelalte domenii economice, este 

înso it  de un grad ridicat de risc i incertitudine, determinat, în principal, de 

factorii de mediu.  

Influen a condi iilor meteorologice asupra proceselor de cre tere i 

dezvoltare a culturilor de câmp i vitipomicole este studiat  de agrometeorologie, 

tiin a care studiaz  i determin  necesarul biotopului agricol pentru atingerea 

productivit ii biologice optime. Astfel, agrometeorologia implic  gestionarea i 

conservarea resurselor agroclimatice în dezvoltarea procesului de produc ie 

agricol  (aprofundarea rela iei vreme-recolt ). 

Agricultura, ca utilizator al informa iilor agrometeorologice, valorific  

combinarea acestora cu informa iile specializate (agricole, tehnologice, economice 

etc.) în scopul prevenirii i diminu rii riscului meteorologic asupra speciilor 

vegetale, dar i în vederea stabilirii strategiilor de dezvoltare durabil . 

În vederea preîntâmpin rii i diminu rii impactului negativ asupra 

produc iei viticole, este necesar a se prevede i monitoriza fenomenele 

meteorologice periculoase, pentru realizarea sistemului decizional de protec ie i 

asigurare a produc iei vitivinicole. 
 

Cuvinte cheie: riscuri naturale, trasabilitate, monitorizare agrometeorologic , 

managementul riscului. 

Clasificare Jel: Q10, Q13, Q51, Q56. 
 
Introducere  
Riscul i managementul lui abordeaz  problematici i terminologii de 

identificare, m surare i tratament al expunerilor la pierderi accidentale poten iale. 

Chiar dac  nu sunt dramatice, mai multe evenimente negative de mic  amploare 

acumulate pot amenin a, în cazul nostru, supravie uirea afacerii vitivinicole, prin 

sc derea produc iei de struguri sub nivelul acceptat, întrerupând opera iunile 

curente sau încetinind cre terea economic . 
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Riscul, aflat la cump na certitudine / incertitudine, este, teoretic, fenomenul 

ce provine din circumstan e pentru care decidentul este în m sur  s  identifice 

evenimente posibile, i chiar probabilitatea materializ rii acestora, îns , f r  a fi în 

m sur  s  precizeze cu exactitate care dintre aceste evenimente se va produce.. 

Conceptul de risc se folose te pentru a descrie situa ii sau evenimente cu 

rezultate sau consecinte incerte.  

Analiza riscurilor, în mod curent, porne te de la clasificarea pe domenii - 

riscuri naturale, riscuri politice, riscuri sociale, riscuri juridice, riscuri tehnologice 

i riscuri economice. 

Riscurile naturale, produse de factorii naturali, afecteaz  în mod direct 

produc ia de struguri i indirect produc ia de vin. În urma pagubelor pe care le 

produc diverse fenomene extreme (seceta prelungit , inunda iile, grindina, 

temperaturile extreme) asupra principalei surse de aprovizionare, respectiv 

produc ia viticol , apare o propagare a efectelor negative în avalul canalului de 

distribu ie a acestora. Înregistrarea unei produc ii viticole mai mici decât cea 

previzionat  poate avea ca efect sc derea încas rilor din industria vinului, de 

exemplu, chiar dac  pre urile sunt majorate.  

În România, riscurile naturale asupra produc iei agricole sunt foarte mari 

datorit  succesiunii perioadelor de secet  cu cele de inunda ii. 

Alti factori de risc natural ce pot afecta sectorul vitivinicol sunt cei biologici, 

respectiv insecte, viru i, bacterii etc., ce pot afecta produsul în orice stadiu al 

prelucr rii sale. 

În sectorul viticol, riscurile tehnologice sunt generate, în primul rând, de 

modific rile accidentale ale condi iilor de mediu. 
 

Materialul i metoda de lucru 
Factorii de mediu - temperaturi prea ridicate sau prea reduse, vânturi 

puternice, umiditate excesiv  sau prea redus , ploi abundente, secet , înghe uri 
timpurii de prim var  sau brume târzii de toamn  etc. - cu ac iune negativ  asupra 
culturilor agricole i, implicit, asupra planta iilor viticole, reprezint  permanent un 
risc asupra produc iei vitivinicole, cu trimitere la posibilitatea i probabilitatea unor 
varia ii ale rezultatelor fa  de valorile sau nivelurile estimate ini ial.  

Condi iile climatice i pedologice, hot râtoare alegerii terenului pentru 
înfiin area unei planta ii viticole, se refer  la suma gradelor de temperatur  (peste 
2500oC, respectiv 1400 oC temperatur  util ), temperatura minim  absolut  (- 
35oC), durata de str lucire a soarelui (peste 2500 ore în perioada de vegeta ie), 
precipita iile anuale favorabile (600 – 800mm, d.c. 350 – 400 mm în perioada de 
vegeta ie). Aceste informa ii favorabile sunt completate de alegerea terenului, care 
trebuie s  fie ferit de grindin , de înghe uri târzii de prim var  i timpurii de 
toamn . Terenurile cu expozi ie sudic , sud-estic  sau sud-vestic  sunt preferate, 
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deoarece dispun de mai mult  radia ie i lumin  solar . De asemenea, se prefer  
terenurile cu con inut moderat de calciu, panta de cel mult 24% i altitudinea de 40 
– 600 m, cu apa freatic  la adâncimi mai mari de 2-3 m. 

Ini ial, amplasarea i amenajarea unei planta ii viticole se realizeaz  dup  un 
studiu prealabil al condi iilor de mediu în concordan  cu pretabilitatea speciei fa  
de acestea. Aspectul este de maxim  importan , având repercusiuni asupra 
produsului i produc iei, reprezentând, totodat , i punctul de plecare în realizarea 
trasabilit ii. 

Într-un studiu de specialitate realizat, pe baz  de chestionar i folosind scala 
diferen ial  semantic , în zona Dobrogei, a rezultat c  factorii care afecteaz  cel 
mai puternic produc ia de struguri sunt ploile abundente i seceta (tabelul 1). 

 

Tabelul 1 
Aprecierea impactului negativ al factorilor restrictivi de mediu  

asupra produc iei de struguri  
 

Factorul de mediu Scala diferen ial  semantic  (1-5)* 

Secet  3,8 

Ploi abundente 3,6 

Înghe uri  3,4 

Vânturi puternice 2,2 
 

*Not : 1- f. pu in puternic; 2 – pu in puternic; 3 – moderat; 4 – puternic; 5 – f. puternic 
Sursa: Boboc D., Manole V. i Raluca Andreea Ion, Cercet ri privind riscul datorat 
condi iilor de mediu în planta iile viticole din România. Studiu de caz – zona viticol  a 
Dobrogei 

 

În acela i perimetru, dar folosind scala de ordonare, aprecierea sensibilit ii 
vi ei de vie la condi iile restrictive de mediu a fost cea din tabelul 2, rezultând c  
vi a de vie este sensibil  la secet  i temperaturi joase. 

Tabelul 2 

Sensibilitatea vitei de vie la conditiile meteorologice din Dobrogea 
 

Factorul de mediu Scala de ordonare: 

sensibil, moderat, suportabil 

Secet  2,4 

Ploi abundente 2,2 

B ltire 1,2 

Vânturi puternice 2 

Temperaturi ridicate 1,6 

Temperaturi joase 2,4 
 

Sursa: Boboc D., Manole V. i Raluca Andreea Ion, Cercet ri privind riscul datorat 
condi iilor de mediu în planta iile viticole din România. Studiu de caz – zona viticol  a 
Dobrogei 
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Studiul, care poate fi extins i la nivelul altor regiuni viticole, faciliteaz  

formarea imaginii privind ac iunea factorilor climatici asupra culturii vi ei de vie, 

la nivel na ional. 

Conceptul de risc, dup  Borter, 1999, este definit prin componentele sale (fig. 

1).  Analiza riscului reprezint  demersul sistematic de caracterizare i, dac  este 

posibil, de cuantificare a unui risc, din perspectiva probabilit ii de producere i a 

dimensionalit ii consecintelor sale. Evaluarea riscului este etapa de decizie a 

semnifica iei riscurilor acceptabile, pe baza compar rii avantajelor i 

dezavantajelor implicate de un posibil “eveniment”. Managementul riscului este 

etapa de implementare a m surilor i metodelor necesare atingerii nivelului de 

siguran  propus, în contextul adapt rii la transform rile de mediu. 
 

 

Ce 
reprezint  siguran ?! 

Ce  
se poate 

întâmpla?! 

Ce  
„are voie

�
 s  

se 
întâmple?! 

analiza  
riscului 

evaluarea 
riscului 

MANAGEMENTUL RISCULUI 

Ce 
trebuie f cut?! 

 
Fig. 1 - Structura conceptului de risc (prelucrare dup  Borter, 1999) 

 
Riscurile pot s  fie asigurabile, pentru c  se pot calcula1: 

risc = pei x ap/c 

în care:  
 

pei  = probabilitatea producerii evenimentului i, 

ap/c = amplitudinea pierderii sau câstigului asociat afacerii, în cazul 

producerii evenimentului i. 

 

                                                 
1 Popescu Nela, Noi tendinte în analiza riscului afacerilor comerciale, Tez  de doctorat, 2004 
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Spre deosebire de risc, incertitudinea apare atunci când cel pu in una din 

ac iunile agentului economic are asociate mai multe consecin e posibile, principalul 

motiv fiind acela c  produc torul agricol nu poate controla perfect mediul în care 

î i desf oar  activitatea. Modelarea incertitudinii este un demers tiin ific care 

face apel la cuno tin e de teoria probabilit ilor. Oric rui eveniment incert i se 

asociaz  o probabilitate de apari ie. Din punct de vedere teoretic, se admite faptul 

c  fiecare agent are propria sa lege de probabilitate individual 1.  
 

Astfel, se poate nota cu nxxxx ,..., 21  vectorul de câ tiguri monetare xi 

pentru fiecare stare a naturii I = 1, 2, 3, ..., n; vectorul x se nume te suportul 

distribu iei. Sau, cu npppp ,...,, 21 , 
n

i
ip

1

1 , se poate nota vectorul de 

probabilit i. 
 

Speciali tii fac distinc ie între no iunea de risc i cea de incertitudine. Knight 

consider  c  riscul acoper  cazul în care distribu iile de probabilitate ale 

perspectivelor aleatoare pe care agentul trebuie s  le compare sunt cunoscute 

acestuia. În cazul incertitudinii, dimpotriv , distribu iile de probabilitate ale acestor 

perspective sunt necunoscute decidentului.  
 

Cele mai cunoscute criterii de apreciere a perspectivelor aleatoare sunt: 

criteriul spera ei matematice a câ tigului, criteriul speran -varian  i criteriul 

speran ei de utilitate. Dintre acestea, criteriul spera ei matematice a câ tigului este 

cel mai simplu. În acest model, se consider  c  toate distribu iile de probabilitate 

relative la consecin ele monetare pot fi caracterizate printr-un singur num r: 

spera a matematic  a câ tigului (media). Astfel, dac  nRpxpxa ,,; este o 

loterie, speran a matematic  a câ tigului este num rul 
n

i
ii xpaE

1

.  

 

Produc torul agricol, aflat în ipostaza de a alege între dou  situa ii (loterii!?), 

compar  speran ele matematice ale acestora i alege pe cea care ofer  câ tigul cel 

mai mare, deci opteaz  pentru criteriul maximiz rii speran ei matematice (criteriul 

E)2.  

 

 

 

 

                                                 
1 Gheorghi , M., Modelarea i simularea  proceselor economice, Editura ASE, Bucure ti, 2002 
2 Gheorghi , M., Modelarea i simularea  proceselor economice, Editura ASE, Bucure ti, 2002 
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Literatura de specialitate dezbate i problema gradului aversiunii la risc, 

existând mai multe modele de m surare a acestuia (ex. modelul Arrow-Pratt). În 

acest sens, agentul economic se poate exprima prin urm toarele comportamente: 

aversiune la risc (riscofob), neutralitate la risc i „pl cere” la risc (riscofil).  

Pentru prevenirea riscurilor de neob inere a produc iei vitivinicole, 

produc torii trebuie s - i asigure recoltele prin sistemul asigur rilor agricole. 

 

Rezultate i discu ii 
 

Monitoringul agrometeorologic, ca solu ie a prevenirii riscurilor. 

Monitorizarea factorilor climatici intr  în atribu iile Administra iei Na ionale de 

Meteorologie. Datele i informa iile necesare monitoriz rii se refer  la  

caracteristici meteorologice i agrometeorologice, particularizate pe regiuni viticole 

de referin , validate i gestionate pe baza programelor informa ionale1. 
 

Astfel, se recurge la monitorizarea zilnic  a parametrilor agrometeorologici 

în vederea estim rii gradului de favorabilitate agroclimatic  pentru principalele 

culturi agricole din România. Se eviden iaz  intervalele i zonele agricole afectate 

de fenomene meteorologice extreme, precum i impactul acestora asupra 

proceselor de cre tere i dezvoltare a culturilor de câmp i vitipomicole. 
 

Informa iile specializate se redau prin tabele sintetizatoare, grafice i h r i 

spa iale reprezentative la nivelul întregului teritoriu agricol al rii, fiind utilizate ca 

material de analiz  i interpretare în elaborarea buletinelor agrometeorologice 

(diagnoze i prognoze s pt mânale, lunare, sezonale). 
 

Modul de selectare, extragere i procesare automat  a datelor meteorologice 

(temperaturi minime i maxime din aer, precipita ii totale i efective, umezeal  

relativ  medie a aerului, durata de str lucire a soarelui i viteza medie a vântului) 

se realizeaz  din baza de date sinoptice (din tabela ORACLE cu date sinoptice), 

utilizând aplica ia AGRO-SYNOP. 
 

Prelucrarea datelor agrometeorologice implic : 

- calculul unor indicatori agrometeorologici termici i hidrici, specifici 

culturilor viticole, pe intervale caracteristice pentru anul calendaristic; 
 

- calculul evapotranspira iei poten iale pe parcursul sezonului de vegeta ie, 

utilizand metoda Penman-Montheith inclus  în modelul CropWat; 
 

- detalierea spa ial  a rezervelor de umiditate accesibil  plantelor, ce permit 

evaluarea curent  a gradului de aprovizionare cu ap  al solurilor corelat cu 

cerin ele vi ei de vie pe parcursul fazelor de cre tere i dezvoltare. 
 

                                                 
1 Administra ia Na ional  de Meteorologie 
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Toate aceste informa ii identific  în timp util zonele agricole cele mai 

vulnerabile la producerea fenomenelor meteorologice nefavorabile, asigurându-se 

astfel informarea operativ  i asistarea fundamentat  tiin ific a deciziei 

manageriale privind apari ia i extinderea situa iilor de risc în domeniu. 
 
 

Programul agrometeorologic opera ional de analiz  a dinamicii parametrilor 

meteorologici cu impact asupra viticulturii permite elaborarea de recomand ri 

privind alegerea terenurilor de amplasare a vi ei de vie i folosirea de tehnologii i 

practici alternative, în scopul prevenirii i diminu rii impactului fenomenelor 

meteorologice în viticultur . 

 

Concluzii 
 

România este o ar  viticol  prin tradi ie: produce struguri, îi proceseaz , dar 

se remarc  i din punctul de vedere al consumului. 

Amplasarea i amenajarea unei planta ii viticole se realizeaz  în concordan  

cu pretabilitatea speciei fa  de factorii de mediu, aspectul este de maxim  

importan  învederea realiz rii trasabilit ii produsului. 

Agricultura i, implicit, viticultura, este înso it  de un grad ridicat de risc, în 

principal de cel datorat factorilor climatici.  

Este necesar a se prevede i monitoriza fenomenele meteorologice 

periculoase, pentru realizarea sistemului decizional de protec ie i asigurare 

a produc iei vitivinicole. 

Factorii de mediu cu ac iune negativ  intens  asupra produc iei de struguri 

sunt seceta i ploile abundente, dar, dac  versantul nu este amenajat, exist  i 

riscul erod rii. 

Pentru prevenirea riscurilor de neob inere a produc iei vitivinicole, 

produc torii trebuie s - i asigure recoltele prin sistemul asigur rilor agricole. 

Prin particularit ile morfo-fiziologice, vi a de vie se poate aproviziona cu 

ap  de la mare adâncime i poate valorifica arealele nisipoase din zonele 

afectate de “de ertificare”. 

Cultura vi ei de vie implic  costuri de produc ie reduse, poten ial pentru 

export (calitatea ridicat  a produsului i sortimentul variat îl face competitiv 

pe pia a extern ), generarea de venituri suplimentare sau economii de 

cheltuieli pentru cei ce nu au ca principal  activitate agricultura etc. 
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