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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: 1734 : ”Determinarea influenţei schimbărilor climatice asupra 
calităţii producţiei în arealele cu risc de aridizare 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): 

CROITORU Mihaela, Telefon: +40251334402 / +40726685496; e-mail: 
mhlcroitoru@yahoo.com 

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

 

PROIECT 1734/10.10.2018 
 „Determinarea influenţei schimbărilor climatice asupra calităţii producţiei în arealele cu 
risc de aridizare din sudul Olteniei 

” 
Proiect finanțat de la Bugetul de stat, conform cererii de avizării a proiectului nr. 
1734/10.10.2018, aprobată de ASAS cu nr. 4758 din 10.10.2018 
 
Bugetul: 5076572 lei 
 

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

Director de proiect: Dr. ing. Mihaela CROITORU  

 
Obiectivele conform Strategiei CDI a MADR 2020-2030 (2040) 

mailto:ccdcpndabuleni@yahoo.com


 
OBIECTIVUL GENERAL 3.1: DEZVOLTAREA DE NOI PRODUSE, PRACTICI, PROCESE ŞI 
TEHNOLOGII INTEGRATE PRODUCȚIEI HORTICOLE 
 
Obiectivul specific 3.1.1: Conservarea și gestionarea biodiversității horticole pentru 
generațiile viitoare 
 
 
PLANUL DE REALIZARE AL PROIECTULUI / ACTIVITĂȚI REALIZATE DE SCDCPN DĂBULENI ÎN 

PERIOADA 2019-2022 

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

Dăbuleni 

Faza I . Elaborarea componentelor de îmbunăţăţire 
a calității produselor horticole obținute pe solurile 
nisipoase în corelație cu modificările produse de 
schimbările climatice Termen: 31.12.2018 
Valoare: 716042lei  
 

-Stabilirea și caracterizarea factorilor climatici 

cu influență determinantă asupra creșterii 

plantelor și fructelor la speciile horticole: 

legume, pomi fructiferi și viță de vie . 

- Elaborarea dispozitivului experimental 

(variante, observatii si determinari, calculare şi 

metode de interpretare a rezultatelor 

obtinute). 

- Acumularea unor componente biochimice în 

fructe, legume și struguri în funcție de soi și 

metoda de cultură. 

 

Faza II – Realizarea şi testarea componentelor de 
îmbunăţăţire a calității produselor horticole 
obținute pe solurile nisipoase în corelație cu 
modificările produse de schimbările climatice 
Termen: Termen: 31.12.2019 
Valoare: 870087lei  
 

-Stabilirea efectelor schimbărilor climatice 

asupra creșterii și dezvoltării plantelor  de 

pepeni verzi, cartof,cartof dulce, piersic, viță 

de vie. Observații, determinări, analize privind 

producţia cantitativă şi calitativă  la unele 

soiuri de : pepeni verzi, cartof, cartof dulce, 

piersic, viță de vie, în condiţiile factorilor 

experimentali stabiliți. 

- Implicarea factorilor climatici în optimizarea  

randamentelor de producţie şi în calitatea 

acesteia prin analize biochimice în funcție de 

soi și metoda de cultură.  

 

Faza III -Optimizarea  componentelor de 
îmbunăţăţire a calității produselor horticole 
obținute pe solurile nisipoase în corelație cu 
modificările produse de schimbările climatice – 
Termen: 31.12.2020 

- Analiza însușirilor de calitate a soiurilor în 

cadrul speciilor luate în studiu și comportarea 

acestora din punct de vedere calitativ în 

condițiile climatice ale solurilor nisipoase. 



Valoare: 977153lei  
 

- Cercetări privind influența unor măsuri 

tehnologice de reducere a stresului hidric și 

termic asupra calității unor recolte ( struguri, 

piersici,  pepeni verzi, cartofi, cartofi dulci) 

obținute pe solurile nisipoase. 

-Diseminarea rezultatelor. 

 

Faza IV – Verificarea îmbunăţăţirii calității 
produselor horticole obținute pe solurile nisipoase 
în corelație cu modificările produse de schimbările 
climatice în scopul creşterii gradului de securitate 
alimentară a produselor 
Termen: 31.12.2021 
Valoare: 1151579lei  
 

- Creșterea calității nutriționale a fructelor  

speciilor horticole studiate prin identificarea 

de soiuri care prezintă o stabilitate în 

acumularea unor componente biochimice în 

contextual schimbărilor climatice existente. 

 - Creșterea calității nutriționale a fructelor  

speciilor horticole studiate prin alegerea celor 

mai bune metode de reducere a stresului 

hidric și ternic, în contextual schimbărilor 

climatice actuale. 

- Diseminarea rezultatelor. 

 

Faza V -Demonstrarea îmbunăţăţirii calității 
produselor horticole obținute pe solurile nisipoase 
în corelație cu modificările produse de schimbările 
climatice în scopul  conservării și gestionării 
biodiversității horticole pentru generațiile viitoare 
Termen: 31.12.2022 
Valoare: 1361719 lei  
 

- Elaborarea de secvenţe tehnologice la 

culturile luate în studiu privind recomandarea 

de soiuri și hibrizi care nu-și modifică calitatea 

fructelor în funcție de condițiile  climatice, cât 

și stabilirea celor mai optime metode de 

cultură a plantelor care să conducă la 

obținerea de producții eficiente economic și 

de calitate. 

-Editare tehnologiii imbunătăţite;Participare la 
diseminarea  
rezultatelor proiectului.  
 

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

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

2018 2019 2020 2021 2022 

3.2.1. Cheltuieli salariale  1778430 196043 283655 328568 424704 545460 

3.2.2. Cheltuieli materiale şi 
servicii 

2179006 356900 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: 
Regia20% 

355686 39209 56731 65713 84941 109092 

3.2.6. Cheltuieli de 
monitorizare 

50766 7160 8701 9772 11524 13617 

Total 5 076 572 716042 870087 977153 1151579 1361719 

 
 


