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837/22.11.2017 de reorganizare  
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Denumire proiect: 1732 : ”Optimizarea factorilor tehnologici la cartoful timpuriu 
cultivat pe solurile nisipoase in vederea protecției și îmbunătățirii producției în 
contextul schimbărilor climatice”   

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 1732: ”OPTIMIZAREA FACTORILOR TEHNOLOGICI LA CARTOFUL TIMPURIU 
CULTIVAT PE SOLURILE NISIPOASE IN VEDEREA PROTECȚIEI ȘI IMBUNATAȚIRII PRODUCȚIEI 
IN CONTEXTUL SCHIMBARILOR CLIMATICE”     
 

 
Proiect finanțat de la Bugetul de stat, conform cererii de avizării a proiectului nr. 
1732/10.10.2018, aprobată de ASAS cu nr. 4756 din 10.10.2018 

 

 Valoare Totală Proiect: 5348543 lei 

Coordonator de proiect: STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR 
PE NISIPURI DABULENI 
 
Director de proiect : Dr. ing. DIACONU Aurelia 
 
Obiectivele conform Strategiei CDI a MADR 2020-2030 (2040) 
 

 Obiectivul general: 3.1. DEZVOLTAREA DE NOI PRODUSE, PRACTICI, PROCESE ȘI 
TEHNOLOGII INTEGRATE PRODUCȚIEI HORTICOLE . 

mailto:ccdcpndabuleni@yahoo.com


 Obiectivul specific: 3.1.3: Modernizarea tehnologiilor de înmulțire și de cultură a plantelor 
horticole pentru utilizarea cu maximă eficiență a resurselor naturale și antropice, 
diminuarea impactului negativ al schimbărilor climatice și îmbunătățirea protecției mediului 
înconjurător. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului vizează: 
 Diversificarea sortimentului la cartoful timpuriu cultivat pe solurile nisipoase  

 Stabilirea măsurilor tehnologice care să determine eficientizarea producției la cartoful 

 timpuriu cultivat pe solurile nisipoase. 

 
PLANUL DE REALIZARE AL PROIECTULUI 1732/10.10.2018 

ACTIVITĂȚI REALIZATE DE SCDCPN DĂBULENI ÎN PERIOADA 2018-2022 
 

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

Faza I – Întocmire dispozitiv experimental 

Termen: 15.11.2018 

Valoare: 776610 lei  

 

I.1. Studiu privind analiza stadiului existent privind  

fertilizarea minerală la cartof şi implicaţiile ei în relaţia sol-

plantă-mediu. 

I.2. Elaborarea modelului de tehnologie specifică pentru 

cartoful cultivat în zona de stepă, care să realizeze 

protecţia şi îmbunătăţirea recoltelor şi solului.  

I.3. Determinarea unor indici fiziologici cu rol în 

caracterizarea rezistenţei la secetă a soiurilor de cartof 

cultivate în zona de câmpie. 

Faza II – Valorificarea resurselor naturale ale 

zonei de stepă prin cultura de cartof utilizând 

surse alternative de fertilizare şi soiuri adaptate. 

 

Termen: 15.11.2019 

 Valoare: 993692 lei 

II.1. Realizarea modelului de tehnologie specifică pentru 

cartoful cultivat în zona de stepă, care să realizeze 

protecţia şi îmbunătăţirea recoltelor şi solului. 

II.2. Experimentări privind influenţa nivelului de fertilizare 

asupra regimului elementelor minerale în sol şi plantă în 

funcţie de schema de fertilizare  

II.3. Cercetări privind determinarea principalelor reacţii 

fiziologice şi biochimice implicate în sporirea producţiei de 

cartof în contextul interacţiunii factorilor: sol-apă-plantă-

climă. 

II.4. Comunicarea şi publicarea rezultatelor 

„Faza III – Determinarea factorilor tehnologici 

care contribuie la protecţia şi îmbunătăţirea 

calităţii recoltelor de cartof. 

Termen: 15.11.2020  

Valoare: 1115645 lei 

 III.1. Experimentări privind influenţa nivelului de fertilizare 

asupra regimului elementelor minerale în sol şi plantă în 

funcţie de regimul de irigare pe soluri nisipoase la cartoful 

timpuriu. 

III.2. Cercetări privind determinarea principalelor reacţii 

fiziologice şi biochimice implicate în sporirea producţiei de 

cartof în contextul interacţiunii factorilor: sol-apă-plantă-

climă. 

Comunicarea şi publicarea rezultatelor 

Faza IV - Influenţa tipului de sol asupra calităţii 

recoltelor realizate la cartoful cultivat în zona de 

 IV.1. Experimentări privind influenţa nivelului de fertilizare 

asupra regimului elementelor minerale în sol şi plantă în 



stepă.  

Termen: 15.11.2021  

Valoare: 1201328 lei 

funcţie de regimul de irigare pe solurile nisipoase.  

IV.2. Cercetări privind determinarea principalelor reacţii 

fiziologice şi biochimice implicate în sporirea producţiei de 

cartof în contextul interacţiunii factorilor: sol-apă-plantă-

climă. 

IV.3. Comunicarea şi publicarea rezultatelor  

Faza V – Elaborare sisteme tehnologice specifice 

pentru cartoful cultivat în zona de stepă în 

condiţii de agricultură durabilă.  

 

Termen: 15.11. 2022  

Valoare: 1261268 lei 

V.1. Experimentări privind influenţa nivelului de fertilizare 

asupra regimului elementelor minerale în sol şi plantă în 

funcţie de regimul de irigare pe solurile nisipoase la 

cartoful timpuriu. 

V.2. Cercetări privind determinarea principalelor reacţii 

fiziologice şi biochimice implicate în sporirea producţiei de 

cartof în contextul interacţiunii factorilor: sol-apă-plantă-

climă. 

V.3. Prezentarea şi demonstrarea sistemelor tehnologice 

specifice pentru cartoful timpuriu cultivat pe solurile 

nisipoase  

V.4. Comunicarea şi publicarea rezultatelor  

 

 
Structura temporală și financiară propusă pentru realizarea proiectului : 

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

     

3.2.1. Cheltuieli salariale  2002798 246003 385629 442824 465754 462588 

3.2.2. Cheltuieli materiale şi servicii 2179016 356910 392600 431860 475046 522600 

3.2.3. Alte cheltuieli de personal 
(deplasări) 

16660 2730 3000 3300 3630 4000 

3.2.4. Cheltuieli de capital 696024 114000 125400 137940 151734 166950 

3.2.5. Cheltuieli indirecte: Regia 
(20% din salarii) 

400560 49201 77126 88565 93151 92517 

3.2.6. Cheltuieli de monitorizare 
(1%) 

53485 7766 9937 11156 12013 12613 

TOTAL 5348543 776610 993692 1115645 1201328 1261268 

 
 


