
 

ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE ȘI SILVICE 

                  "Gheorghe Ionescu-Șișești:" 

 

UCDI executanta: STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE  

PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI  

Secția ASAS: HORTICULTURA 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE CONTRACTORULUI 

ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE 
"Gheorghe Ionescu-Șișești" 

 

Codul Proiect finanțat de la 
bugetul de stat 

 ( Fonduri alocate conform HG 

837/22.11.2017 de reorganizare  

a SCDCPN Dabuleni) 

Denumire proiect 1733/10.10.2018: "Stabilirea unor metode de creştere 

a timpurietăţii şi elaborarea tehnologiilor  de cultivarea în câmp a unor 

specii de plante legumicole" 

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. PetreBaniță, nr. 217, Romania, Cod Poștal 207170, județulDolj, 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 

Contabilșef(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): 

CIUCIUC Elena, Telefon: +40251334402 / +40762035877; e-mail 

ciuciucelena@yahoo.com 

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

 

PROIECT 1733/10.10.2018: “Stabilirea unor metode de creştere a timpurietăţii şi 

elaborarea tehnologiilor  de cultivarea în câmp a unor specii de plante legumicole” 

Proiect finanțat de la Bugetul de stat, conform cererii de avizării a proiectului nr 

1733/10.10.2018, aprobată de ASAS cu nr. 4757 din 10.10.2018 

Valoare totală: 4.939.639 lei 

 

CONDUCĂTOR DE PROIECT (CO):  STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU 

CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI   

Director de proiect: Dr. ing.  Elena CIUCIUC  

mailto:ccdcpndabuleni@yahoo.com


 

Obiectivele conform Strategiei CDI a MADR 2020-2030(2040) 
 
Denumirea obiectivului  general  3.1. DEZVOLTAREA DE NOI PRODUSE, PRACTICI, PROCESE 

ŞI TEHNOLOGII  INTEGRATE PRODUCȚIEI HORTICOLE 

Denumirea obiectivului 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 PROIECTULUI  

Obiectivul general: Elaborarea unor soluții de creștere a timpurietății și 
perfecționarea tehnologiilor de cultivare la plantele legumicole. 

Obiectivele  specifice vizează: 
- Identificarea și promovarea în zona solurilor nisipoase a unor noi genotipuri de 

plante legumicole (tomate, ardei, vinete, pepeni galbeni şi pepeni verzi)  adaptate la 

potențialul termic și care se remarcă prin timpurietate; 

- Monitorizarea factorilor climatic și stabilirea unor metode de diminuare a 

pierderilor de producție cauzate de stresul termic la culturile legumicole (tomate, ardei, 

vinete, fasole de grădină); 

- Valorificarea potenţialului termic al zonei prin culturi timpurii obținute în câmp 

(culturi protejate temporar); 

- Stabilirea unor verigi tehnologice la plantele legumicole altoite (ardei, vinete, 

tomate); 

- Diseminarea rezultatelor cercetărilor obținute în derularea proiectului prin articole 

științifice publicate în reviste cu factor de impact, editarea si publicarea unui site web 

adresat publicului larg, cu o componenta speciala adresata potenţialilor utilizatori ai 

rezultatelor obținute, care să promoveze atât rezultatele proiectului cât și baza de cercetare 

realizată, participarea cu comunicări  la manifestări științifice interne și  internationale. 

 
1. SCHEMA DE REALIZARE 
3.1. Faze de realizat pe toată durata cercetării: 

Faza I : Monitorizarea condițiilor climatice și stabilirea unor metode de diminuare a 

pierderilor de producție cauzate de stresul termic la cultura de ardei gras și pătlăgele vinete. 

Comportarea unor cultivaruri de tomate și pătlăgele vinete cu plante altoite, pe solurile 

nisipoase. 

Faza II: Impactul condițiilor de microclimat în funcție de protejare asupra timpurietății și 

producției și comportarea unor cultivaruri de plante legumicole la condițiile de stres.  



Faza III: Influenţa factorilor studiați asupra răspunsului fiziologic, productiv şi calitaiv al 

plantelor legumicole, pe solurile nisipoase în funcție de cultivar și metodele folosite. 

Îmbunătăţirea condiţiilor de nutriţie a plantelor legumicole (ardei, vinete) cu plante altoite 

pe solurile nisipoase prin fertirigare. 

Faza IV : Diversificarea sortimentului de soiuri și hibrizi de tomate , ardei, pătlăgele vinete,  

pepeni verzi şi pepeni galbeni, tolerante la factorii de stres termic şi hidric, îmbunătăţirea 

condiţiilor de nutriţie a plantelor legumicole (ardei, vinete) cu plante altoite pe solurile 

nisipoase prin fertirigare, obținerea de producții timpurii. 

Faza V : Elaborarea, experimentarea şi demonstrarea  tehnologiilor modernizate de cultivare 

durabilă a plantelor legumicole pe solurile nisipoase prin fertirigare, protejare temporară şi 

mulcire 

Costuri totale estimate pentru întreaga perioadă (lei) 

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

2018 2019 2020 2021 2022 

3.2.1. Cheltuieli salariale  1694652 201802 306590 323965 411099 451196 

3.2.2. Cheltuieli materiale şi 
servicii 

2149016 326910 392600 431860 475046 522600 

3.2.3. Alte cheltuieli de 
personal (deplasări) 

16630 2700 3000 3300 3630 4000 

3.2.4. Cheltuieli de capital 696024 114000 125400 137940 151734 166950 
3.2.5. Cheltuieli indirecte: 
Regia 

333921 35351 61318 64793 82220 90239 

3.2.6. Cheltuieli de 
monitorizare 

49396 6876 8979 9716 11351 12474 

TOTAL 4939639 687639 897887 971574 1135080 1247459 

 
 


