
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 Nr. 1736/10.10.2018: 
"Studierea  în colecţia ampelografică a soiurilor noi de viţă de vie cu struguri 

pentru vin, struguri de  masă și stafide  și elaborarea de tehnologii innovative în 
vederea diminuării impactului negative al schimbărilor climatice pe solurile 
nisipoase"   

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): 

RĂȚOI Iulian, Telefon: +40251334402 / +40745429135; e-mail iulianratoi@yahoo.com 

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

 

PROIECTUL Nr. 1736/10.10.2018 
"Studierea  în colecţia ampelografică a soiurilor noi de viţă de vie cu struguri pentru vin, 

struguri de  masă și stafide  și elaborarea de tehnologii innovative în vederea diminuării 
impactului negative al schimbărilor climatice pe solurile nisipoase"   
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Obiectivele de referință ale proiectului: 
 

mailto:ccdcpndabuleni@yahoo.com


Obiectivul general: 3. DEZVOLTAREA DE NOI PRODUSE, PRACTICI, PROCESE ȘI TEHNOLOGII 

INTEGRATE PRODUCȚIEI HORTICOLE 

 Obiectivul specific: 3. 1.1: Conservarea și gestionarea biodiversității horticole în vederea 

creșterii siguranței și securității alimentare 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI 
            Zona solurilor nisipoase din sudul Olteniei reprezintă un bazin horticol cu un mare potențial 
agricol, cu o ofertă de produse diversificată, specializat pe producția de pepeni verzi și pepeni 
galbeni, tomate, ardei, vinete, fasole păstăi, varză timpurie, cartof timpuriu, cireș, piersic, cais, viță de 
vie, ș.a. Totuși, este necesară mărirea biodiversității și crearea de soiuri noi, adaptate factorilor 
climatici restrictivi din zonă. 
 Actualele schimbări climatice la nivel global, dar și în țara noastră, devin tot mai evidente. 
Printre zonele cele mai vulnerabile este și zona psamosolurilor din sudul Olteniei.  Aceasta  se 
caracterizează prin aridizare, indusă de tendinţa de creştere a temperaturii medii anuale,  de 
amplitudinile termice ridicate, de precipitaţiile reduse şi cu repartiţie neuniformă. Comparativ cu 
media multianuală de 11,8o C, temperatura medie a ultimilor ani a crescut cu 0,2o C.  
 De asemenea, a crescut numărul anilor în care temperatura minimă negativă scade sub limita 
de rezistență a viței de vie, sau apar șocuri de temperatură, când după temperaturi de 17-18o C, care 
fac ca plantele perene să intre în vegetație, în luna ianuarie sau februarie apar temperaturi de – 18 … 
-20o C.  
  Efectele nocive ale secetei constau în micşorarea asimilaţiei clorofiliene, grăbirea maturării 
fructelor, diminuarea cantitativă şi calitativă a strugurilor și a creşterilor vegetative şi  implicit a masei 
foliare). 
  Cercetările vor viza următoarele aspecte: 
 - testarea multianuală a noilor soiuri și clone studiate;   
  - experimentarea noilor secvențe din tehnologiile de cultură utilizate (irigarea prin picurare, 
fertirigare, fertilizare foliară, mulcirea intervalului dintre rânduri, etc.); 
  - elaborarea și validarea metodelor de evaluare a riscului de pierdere și a costurilor de 
conservare a biodiversității; 

Rezultatele cercetărilor se vor canaliza pe următoarele categorii: 
 - diversificarea sortimentului de soiuri și clone de viță de vie pentru toate direcțiile de 
producție destinate comerțului intern, intracomunitar și exportului; 

- tehnologii și metode de cultură capabile să mențină constantă oferta multianuală de 
struguri; 
 Determinările și observațiile experimentale vor viza: 

- momentele de declanșare și terminare a principalelor faze de vegetație; 
-    producția de struguri obținută și calitatea acesteia;  
-   comportarea sub aspect fiziologic și biochimic a plantelor; 
-   determinarea conținutului de nitriți și nitrați din sol și produsele obținute; 

 Rezultatele obținute, pe baza studiilor efectuate, se vor putea aplica pe toată suprafața cu 
psamosoluri din țara noastră pe care se va planta viță de vie (soluri nisipoase și nisipuri). Se va 
identifica un număr cât mai mare de potențiali beneficiari și utilizatori, mergând până la grupurile de 
producători sau asociații din principalele zone cu psamosoluri.  
 Pentru prezentarea rezultatelor se va organiza vizitarea câmpurilor experimentale și anual va 
fi organizată o masă rotundă sau un workshop cu privire la studiile efectuate și rezultatele obținute. 
 Rezultatele de cercetare se vor concretiza în lucrări științifice susținute în sesiuni de referate 
și publicate în reviste de specialitate. Se vor edita pliante referitoare la rezultatele obținute. Se vor 
aduce îmbunătățiri tehnologiilor de cultură existente. 
 Potențialii beneficiari sunt fermierii din zonele cu psamosoluri din județele Dolj, Olt, 
Mehedinți, Galați, Brăila, Buzău, Bihor și Satu Mare.  



 Rezultatele proiectului vor putea fi utilizate de către autoritățile publice centrale și locale în 
vedere elaborării politicilor publice privind managementul schemelor de sprijin pentru fermierii activi 
cu exploatații înființate pe terenuri cu psamosoluri prin organizarea de acțiuni de promovare, 
editarea de publicații de popularizare, ghiduri de bune practici agricole. 
 
Obiectivul general: 
  „Diversificarea sorimentului viticol din zona solurilor nisipoase pentru  toate direcțiile de 
producție (soiuri și clone cu struguri de masă, struguri pentru vinuri albe, roșii și roze și cu struguri 
pentru stafide) și îmbunătățirea tehnologiei de cultură cu secvențe tehnologice nepoluante și cu 
consumuri de material și forță de muncă manuală și mecanică mai economic.”  
Obiectivele specifice: 

1. Îmbunătățirea sortimentului actual de pe solurile nisipoase cu soiuri cu struguri  de masă, 
soiuri cu struguri pentru stafide și noi soiuri pentru vinuri roșii,  albe și roze; 

2. Îmbunătățirea unor secvențe tehnologice referitoare la întreținerea solului și fertirigare; 
3. Stabilirea calității nutriţionale a produselor vitivinicole în funcţie de factorii tehnologici 

aplicați, în contextul agriculturii durabile, protecţiei mediului înconjurător  și a schimbărilor climatice. 
FAZE – ACTIVITĂȚI 
Pentru implementarea planului de realizare al proiectului sunt prevăzute 5 faze, care cuprind:  
N 

 activitati de dezvoltare experimentala 
 
Activități planificate pentru realizarea proiectului 
Faza I.  
Activitatea 1.1. Situaţia actuală a colecţiei de germoplasmă viticolă de la Dăbuleni 
Activitatea 1.2. Monitorizarea factorilor ecoclimatici implicați în apariția fenomenelor 
specifice schimbărilor climatice 
Activitatea 1.3. Monitorizarea fenologiei soiurilor studiate în condițiile anului 2018 
Faza II.  
Activitatea 2.1. Monitorizarea fenologiei soiurilor studiate în condițiile anului 2019 
Activitatea 2.2. Studiul impactului perturbator al schimbărilor climatice asupra formării 
constituenților chimici și însușirilor senzoriale ale strugurilor 
Activitatea 2.3. Caracterizarea sortimentului din colecţie,  aplicând metodele standardizate şi 
actualizate pentru descriptorii ampelografici  
Faza III. 
Activitatea 3.1. Caracterizarea sortimentului din colecţia de germoplasmă viticolă prin 
metode biochimice 
Activitatea 3.2. Monitorizarea fenologiei soiurilor studiate în condițiile anului 2020 
Activitatea 3.3. Monitorizarea influenței efectului perturbator al schimbărilor climatice 
asupra proceselor biologice si fiziologice implicate in edificarea producției si calității recoltei 
la vița de vie 
Faza IV: 
Activitatea 4.1. Caracterizarea unor soiuri din sortimentul din colecţia de germoplasmă 
viticolă din punct de vedere fiziologic  
Activitatea 4.2. Monitorizarea fenologiei soiurilor studiate în condițiile anului 2021 
Activitatea 4.3. Elaborarea secvențelor tehnologice de cultură a viței de vie în vederea 
menținerii productivității plantațiilor viticole și calității strugurilor în plantațiile viticole 
afectate de schimbările climatice 
Faza V.  
Activitatea 5.1. Monitorizarea fenologiei soiurilor studiate în condițiile anului 2022 
Activitatea 5.2. Modernizarea colecţiei de germoplasmă existentă şi/sau plantarea de noi 
soiuri în colecţia viticolă   



Activitatea 5.3. Diseminare si transfer către exploatațiile viticole a tehnologiilor/soluțiilor 
tehnologice de cultură a viței de vie adaptate schimbărilor climatice actuale 
 

DISEMINARE 
A) Lucrari stiintifice publicate: 

- Novac, soi de perspectivă pentru vinuri roșii în sudul Olteniei. Revista Lumea satului. 
B) Participări la conferințe: 

1. Workshop: Viticultura și vinurile Olteniei, Craiova, Facultatea de Horticultură, 11.07.2019  
2. Simpozion – concurs ,,Povești cu vinuri romanești,, organizat de firma BASF la Craiova, 28 

februarie 2019 
 
C) Evenimente organizate: 

,,Soiuri noi de viță de vie cu struguri de masă și pentru vin adaptate condițiilor de pe solurile 
nisipoase’’, SCDCPN Dăbuleni, august, 2019. 

 
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  4190000 720000 790000 820000 910000 950000 

3.2.2. Cheltuieli materiale şi 

servicii 
366425 65425 70000 58000 85000 88000 

3.2.3. Alte cheltuieli de personal 

(deplasări) 
5550 500 1150 1200 1200 1500 

3.2.4. Cheltuieli de capital 353828 - 26330 74668 113024 139806 

3.2.5. Cheltuieli indirecte: Regia 838000 144000 158000 164000 182000 190000 

3.2.6. Cheltuieli de monitorizare 58011 9393 10454 11291 13042 13831 

Total 5811814 939318 1055934 1129159 1304266 1383137 

 

 


