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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: 1735 : ”Cercetări privind comportarea unor specii de plante 
pomicole în contextul schimbărilor climatice pe solurile nisipoase din 

sudul României”   

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): 

CONSTANTINESCU Mircea, Telefon: +40251334402 / +40761332606; e-mail: 

mirciulixu@yahoo.com   

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

 
 
Denumire proiect 1735 : ”CERCETĂRI PRIVIND COMPORTAREA UNOR SPECII DE PLANTE 
POMICOLE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PE SOLURILE NISIPOASE DIN SUDUL 
ROMÂNIEI”   
 

 
Proiect finanțat de la Bugetul de stat, conform cererii de avizării a proiectului nr. 
1735/10.10.2018, aprobată de ASAS cu nr. 4759 din 10.10.2018 

 

 Valoare Totală Proiect: 4.903.053 lei 

Coordonator de proiect: STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR 
PE NISIPURI DABULENI 
 
Director de proiect : Ing. CONSTANTINESCU Mircea, ACS 
 
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: 3.1.3: Modernizarea tehnologiilor de înmulțire și de cultură a plantelor 

mailto:ccdcpndabuleni@yahoo.com
mailto:mirciulixu@yahoo.com


horticole pentru utilizarea cu maximă eficiență a resurselor naturale și antropice, 
diminuarea impactului negativ al schimbărilor climatice și îmbunătățirea protecției mediului 
înconjurător. 

Scopul proiectului: Modernizarea tehnologiilor de cultură a speciilor pomicole în contextual 
schimbărilor condițiilor climatice care vor conduce la obținerea de producții constant cantitativ și 
calitativ  

 
Obiectivele specifice ale proiectului vizează: 

 Dezvoltarea bazei de date care să conţină rezultatele cercetărilor efectuate, până la ora actuală în 

domeniul pomiculturii pe solurile nisipoase din sudul Olteniei; 

 Monitorizarea factorilor climatici care induc modificări speciilor pomicole în condițiile solurilor 

nisipoase din sudul Olteniei și corelarea lor  cu agroproductivitatea speciilor pomicole  studiate în 

scopul creșterii producției de fructe atât cantitativ, cât și calitativ; 

 Îmbunătățirea tehnologiilor de cultură la speciile studiate prin identificarea de soiuri rezistente la 

schimbările climatice, cât și stabilirea unor metode de cultură eficiente (irigare prin picurare, 

mulcire, folosirea de plase de umbrire și antigrindină etc.). 

 Diseminarea rezultatelor cercetărilor obtinute in derularea proiectului prin; articole stiintifice 

publicate in 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 sa 

promoveze atat rezultatele proiectului cat si baza de cercetare realizata;  

 Stabilirea de conexiuni cu echipe de specialitate din alte institutii, din tara sau din strainatate prin 

participarea cu comunicari la manifestari stiintificeinterne și  internationale. 

 
PLANUL DE REALIZARE AL PROIECTULUI 1735 / 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: „Elaborarea componentelor de 

îmbunăţăţire a tehnologiilor de cultură a unor 

specii pomicole în condițiile solurilor 

nisipoase” 

 

Termen: 30.12.2018 

Valoare: 740601 lei  

 

- Caracterizarea factorilor climatici cu influență 

determinantă asupra creșterii pomilor și fructelor la speciile 

studiate: piersic, prun, vișin,cais. 

- Elaborarea dispozitivului experimental (variante şi metode 

de aşezare, metode de analiză, calculare şi metode de 

interpretare a rezultatelor experimentale) prin înființarea 

unei colecții de cu soiuri de piersic și cais. 

- Observații și determinări cu privire la creșterea și 

dezvoltarea pomilor în funcție de soi și condițiile climatice. 

- Determinarea producției cantitative și calitative la soiurile 

luate în studiu. 

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: 30.12.2019 

 Valoare: 849926 lei 

- Studiul evaluarii fertilităţii solulului din plantațiile de pomi 

şi implicaţiile acestora  în metabolismul plantelor, prin 

analize de laborator. 

- Determinarea efectelor schimbărilor climatice asupra 

creșterii și dezvoltării pomilor; Observații, determinări, 

analize privind rezistența la ger, fenologia, creșterea și 

fructificarea  la unele soiuri de : piersic, vișin și prun. 

- Observații și determinări privind creșterea și fiziologia 



pomilor; 

- Înregistrarea datelor climatice în funcție de factorii studiați; 

determinarea unor indici fiziologici cu rol în rezistența la 

factorii de stres termic și hidric; rezultate de producție  și  de 

calitate prin analiza unor indici biochimici. 

Faza III: „Optimizarea  componentelor de 

îmbunăţăţire a tehnologiilor de cultură a unor 

specii pomicole în condițiile solurilor nisipoase 

în corelație cu modificările produse de 

schimbările climatice” 

 

Termen: 30.12.2020  

Valoare: 1024465 lei 

 - Identificarea de soiuri în cadrul speciei cu rezistență sporită 

la ger, prin determinarea cantității de apă din ramurile 

anuale și determinări de viabilitate a mugurilor floriferi. 

- Cercetări privind influența unor măsuri tehnologice cu rol în 

creșterea rezistenței la ger pe timpul iernii și în creșterea 

rezistenței la stresul termo hidric din lunile de vara. 

- Diseminarea pe scară largă prin comunicarea şi publicarea 

naţională sau internaţională a rezultatelor: întocmirea, 

redactarea , prezentare și publicarea de rezultate obținute, 

participarea cu referate științifice la Sesiuni Ștințifice , 

Conferințe pe teme specifice proiectului. 

Faza IV: „Verificarea tehnologiilor de cultură a 

unor specii pomicole în condițiile solurilor 

nisipoase în corelație cu modificările produse 

de schimbările climatice în scopul creşterii 

gradului de securitate alimentară a fructelor” 

 

Termen: 30.12.2021  

Valoare: 1125082 lei 

 -Observații și analize privind influenţa temperaturilor 

minime negative din perioada de iarnă, cât și a înghețurilor 

târzii de primăvară  asupra viabilităţii mugurilor şi lemnului 

la speciile studiate. 

-Implicarea factorilor climatici în optimizarea  randamentelor 

de producţie şi în calitatea acesteia prin analize fiziologice şi 

biochimice;  

- Optimizarea consumului de apă și  de fertilizanţi  în vederea  

creşterii cantitative şi calitative a producţiei  pe psamosoluri  

Faza V: „Demonstrarea tehnologiilor de cultură 

a unor specii pomicole în condițiile solurilor 

nisipoase în corelație cu modificările produse 

de schimbările climatice în scopul  conservării 

și gestionării biodiversității horticole pentru 

generațiile viitoare” 

 

Termen: 30.12. 2022  

Valoare: 1162979 lei 

- Optimizarea tehnologiilor de cultivare a pomilor la speciile 

piersic, prun și vișin în  condițiile solurilor nisipoase, prin 

recomandarea de soiuri cu rezistență sporită la ger și stresul 

termo hidric din lunile de vară.  

-Diseminarea rezultatelor obţinute -Elaborarea de secvenţe 

tehnologice ; Editare tehnologiii imbunătăţite ;Participare la 

diseminarea rezultatelor proiectului. 

 -Participare la protejarea drepturilor de proprietate 

intelectuală. 

-Prezentarea şi demonstrarea sistemelor tehnologice 

specifice pentru cartoful timpuriu cultivat pe solurile 

nisipoase  

-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 

2018 2019 2020 2021 2022 

3.2.1. Cheltuieli salariale  1635268 216296 267022 367600 402851 381499 



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% 

327054 43259 53405 73520 80570 76300 

3.2.6. Cheltuieli de monitorizare 
1% 

49031 7406 8499 10245 11251 11630 

Total 4903053 740601 849926 1024465 1125082 1162979 

 

 

 
 


