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Denumire proiect1731: ” Cercetări privind eficientizarea  culturii 
de cartof dulce în condițiile schimbărilor climatice  din 
sudul Olteniei”   

Denumire contractor: 
 

STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI 
DABULENI 

Adresa de contact (telefon, e-
mail, adresa poştală, CUI, cont): 

Tel.: +40251334402, e-mail: ccdcpndabuleni@yahoo.com,  adresa: loc. Călărași, str. Petre 
Baniță, nr. 217, Romania, Cod Poștal 207170, județul Dolj, C.U.I. RO2281069, Nr. de cont. 
RO38TREZ29720G332000XXXX, trezoreria Bechet, Jud. Dolj 

Director (nume și prenume, 
telefon fix și mobil, e-mail): 

DIACONU Aurelia, Telefon: : +40251334402 / +40726685496; e-mail: 
aureliadiaconu@yahoo.com 

Contabil șef (nume și prenume, 
telefon fix și mobil, e-mail): 

RĂDUCANU  Dumitru, Telefon: +40251334402/ 0744151245; e-mail: 
ccdcpndabuleni@yahoo.com     

Director de proiect  (nume, 
prenume, telefon fix și mobil, e-
mail): 

DIACONU Aurelia, Telefon: : +40251334402 / +40726685496; e-mail: 
aureliadiaconu@yahoo.com 

Anul începerii proiectului: 2018 Anul finalizării proiectului :  2022                 Durata (nr. luni): 58 

 
 
 
Denumire proiect 1731:”Cercetări privind eficientizarea  culturii de cartof dulce în condițiile 
schimbărilor climatice  din sudul Olteniei”   

 
Proiect finanțat de la Bugetul de stat, conform cererii de avizării a proiectului nr. 
1731/10.10.2018, aprobată de ASAS cu nr. 4755 din 10.10.2018 

 

Valoare Totală Proiect: 6.571.829 lei 

 

CONDUCĂTOR DE PROIECT (CO):   STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA 
PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI  

Director de proiect: Dr. ing. Aurelia DIACONU  

 
Obiectivele conform Strategiei CDI a MADR 2020-2030 (2040) 
 
Obiectivul general: 3.1. DEZVOLTAREA DE NOI PRODUSE, PRACTICI, PROCESE ȘI TEHNOLOGII 
INTEGRATE PRODUCȚIEI HORTICOLE . 

 Obiectivul specific (cf. strategiei CDI MADR): 3.1.3: Modernizarea tehnologiilor de înmulțire 
și de cultură a plantelor horticole pentru utilizarea cu maximă eficiență a resurselor 

mailto:ccdcpndabuleni@yahoo.com


naturale și antropice, diminuarea impactului negativ al schimbărilor climatice și 
îmbunătățirea protecției mediului înconjurător. 

Obiectivul general al proiectului: Eficientizarea culturii de cartof dulce în condițiile schimbărilor 

climatice  din sudul Olteniei 

 
Obiectivele specifice ale proiectului vizează: 
1.  Optimizarea consumului de apă și nutrienți la unele soiuri de cartof dulce cultivate în condiții de 
stres termohidric 
2.  Protecție integrată a culturii de cartof dulce pentru obținerea unor producții sănătoase 

 
 

PLANUL DE REALIZARE AL PROIECTULUI / ACTIVITĂȚI REALIZATE DE SCDCPN DĂBULENI ÎN 
PERIOADA 2018-2022 

 

Denumire fază + suma/Termen de realitare Activităţi de cercetare aferente SCDCPN Dăbuleni 

Faza I – Elaborarea componentelor privind 
eficientizarea culturii de cartof dulce în 
condițiile schimbărilor climatice  din sudul 
Olteniei  
Termen: 30.11.2018 
Valoare: 911.012 lei  
 

- Evaluarea  resurselor pedoclimatice din zona 

solurilor nisipoase in corelatie cu cerintele biologice 

ale soiurilor de cartof dulce; 

- Elaborarea protocolului de cercetare;  

- Identificarea agenţilor de dăunare din cultura de 

cartof dulce; 

- Studiu privind metodicile de lucru de protectie 
integrata a culturii de cartof dulce. 

Faza II – Realizarea componentelor privind 
eficientizarea culturii de cartof dulce în 
condițiile schimbărilor climatice  din sudul 
Olteniei  
Termen: 30.11.2019 
 Valoare: 1.187.839  lei 

-Analiza stării de fertilitate a solului sub influența 

diferitelor tehnici de aplicare a fertilizanților; 

- Determinări în dinamică privind umiditatea solului în 

diferite variante de irigare 

 - Selectarea metodelor agrotehnice și a mijloacelor 

chimice cu impact minim asupra mediului; 

- Cuantificarea rezultatelor de producție și calitate 

obținute la cartoful dulce, sub influența factorilor 

biotici și abiotici luați în studiu 

 

„Faza III – Testarea modelului experimental 
privind realizarea eficientizării culturii de 
cartof dulce în condițiile schimbărilor 
climatice  din sudul Olteniei Realizare culturi 
comparative. 
Termen: 30.11.2020  
Valoare: 1.315.796  lei 

 - Monitorizarea si evaluarea riscului de apariție a 

agenților de dăunare; 

-Testarea unor metode și tehici de fertirigare; 

- Testarea unor mijloace chimice și biologice de 

combatere a agenților de dăunare la cultura de cartof 

dulce în câmp și în depozit ;  

- Organizarea de loturi demonstrative cu soiuri de 

cartof dulce; 

-Organizarea masă rotundă:“Eficientizarea culturii de 

cartof dulce în condițiile schimbărilor climatice  din 



sudul Olteniei“.  

 

Faza IV - Raport justificativ al cheltuielilor 
fazei I la 30 iunie 
Verificarea şi demonstrarea modelului 
experimental privind realizarea eficientizării 
culturii de cartof dulce în condițiile 
schimbărilor climatice  din sudul Olteniei. 
Termen: 30.11. 2021  
Valoare: 1.505.871  lei 

 - Rezultate de producție obținute la genotipurile 

studiate în cadrul unor culturi comparative de 

concurs corelate cu resursele pedoclimatice ale 

anului de studiu;  

- - Verificarea funcţionalităţii sistemului de protecție 

integrată la cultura de cartof dulce;  

- -Verificarea metodelor și tehnicilor de aplicare a 

ferilizanților (fertilizare foliară, fertirigare), în raport 

cu cerințele plantei de cartof dulce;  

- Organizarea de loturi demonstrative în scopul 

promovării a celor mai eficiente metode de irigare și 

aplicare a nutrienților; 

 

Faza V – Optimizarea componentelor privind 
eficientizarea culturii de cartof dulce în 
condițiile schimbărilor climatice  din sudul 
Olteniei. Protejarea drepturilor de 
proprietate intelectuală. 
Termen: 30.11. 2022  
Valoare: 1.651.311 lei 

- Optimizarea procedurilor de selectare a metodelor 

agrotehnice şi a mijloacelor chimice cu impact 

minim asupra mediului şi cu acţiune de stimulare a 

acţiunii agenţilor biologici de combatere pentru 

culturile de câmp pe terenuri nisipoase;  

- Optimizarea funcţionalităţii mijloacelor biologice de 

combatere a agenţilor de dăunare; 

- Actualizare pagină Web; 

- Elaborarea de broșuri cu tehnologia îmbunătățită de 

cultivare a cartofului dulce în condițiile solurilor 

nisipoase;  

- Editarea unui ghid de bune practici privind protecția 

întegrată a culturii de cartof dulce  cu soiurile 

recomandate să se cultive în condiții de stress 

termohidric și  genotipurile recomandate;  

-Organizare lot demonstrativ de prezentare a 
metodelor și tehnicilor de combatere biologică a 
agenților de dăunare din cultura de cartof dulce în 
câmp. 

 
 
Costuri totale estimate pentru întreaga perioadă (lei), din care: 

 Total dc 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

     

3.2.1. Cheltuieli salariale 3.012.009 356.885 545.801 607.948 717.002 784.373 



3.2.2. Cheltuieli materiale şi 
servicii 

2.179.016 356.910 392.600 431.860 475.046 522.600 

3.2.3. Alte cheltuieli de 
personal (deplasări) 

16.660 2.730 3.000 3.300 3.630 4.000 

3.2.4. Cheltuieli de capital 696.024 114.000 125.400 137.940 151.734 166.950 

3.2.5. Cheltuieli indirecte: 
Regia (20% din Ch. salariale) 

602.402 71.377 109.160 121.590 143.400 156.875 

3.2.6. Cheltuieli de 
monitorizare (1% din total) 

65.718 9.110 11.878 13.158 15.059 16.513 

TOTAL 6.571.829 911.012 1.187.839 1.315.796 1.505.871 1.651.311 
 


