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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: 1737/10.10.2018 "Fundamentarea tehnologiilor de 
cultură prin cercetări fiziologice la unele specii de plante cultivate pe 

solurile nisipoase" 

Denumire contractor: 
 

STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE 
NISIPURI DĂBULENI 

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): 

CIUCIUC Elena, Telefon: +40251334402 / +40762035877; e-mail 
ciuciucelena@yahoo.com  

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

 
PROIECT 1737:  "FUNDAMENTAREA TEHNOLOGIILOR DE CULTURA PRIN CERCETĂRI 

FIZIOLOGICE LA UNELE SPECII DE PLANTE CULTIVATE PE SOLURILE NISIPOASE" 
 
Finanțare: bugetul de stat, conform cererii de avizare a proiectului nr. 

1737/10.10.2018, aprobată de ASAS cu nr. 4761 din 10.10.2018 
 
Valoare totală: 3.811.814 lei 
 
Coordonator de proiect: STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA 

PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI 
 
Director de proiect: Dr. ing. CIUCIUC Elena 

       
Obiectivele conform Strategiei CDI a MADR 2020-2030 (2040) 
 
Obiectiv general 1.3. DEZVOLTAREA DE CERCETÃRI FUNDAMENTALE, ÎN SCOPUL 
DESCHIDERII DE NOI CÃI DE PROGRES ÎN CERCETAREA APLICATIVÃ 

mailto:aureliadiaconu@yahoo.com
mailto:ccdcpndabuleni@yahoo.com
mailto:ciuciucelena@yahoo.com


Obiectiv specific 1.3.3: Dezvoltarea cercetãrilor de fiziologie şi de formare a calitãții şi a 
producției, pentru identificarea de noi cãi de îmbunãtãțire 
 
OBIECTIVELE, ETAPELE ȘI ACTIVITĂŢILE  PROIECTULUI 1737/10.10.2018 
 
Obiectivul general al proiectului: Analizarea proceselor vitale care au loc în diferite specii 
de plante legumicole, clarificarea importanţei fiecăruia în mersul general al dezvoltării lor, 
în scopul de a creea posibilitatea schimbării cursului acestor procese în direcţia obţinerii 
unui randament productiv maxim.  
 
Obiectivele specifice vizează: 

            - Realizarea de cercetări aplicative privind răspunsul fiziologic al unor specii şi soiuri de 

plante solano-fructoase la factorii abiotici, în funcţie de metoda de cultivare. 

- Determinarea influenţei verigilor tehnologice asupra unor procese fiziologice la 

unele specii de plante legumicole cultivate pe solurile nisipoase. 

- Determinarea influenţei stresului termo-hidric asupra fotosintezei la unele specii şi 

soiuri de plante legumicole cultivate pe solurile nisipoase. 

- Selectarea şi promovarea în cultură a speciilor și soiurilor de plante legumicole cu 

randament fotosintetic ridicat, tolerante la secetă, rezistente la boli şi dăunători și cu însuşiri 

bio-chimice superioare. 

 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului se vor derula în cadrul a 5 etape: 

 

Denumire fază / suma/Termen de realitare Activităţi de cercetare  

I. Fundamentarea tehnico - ştiinţifică 

privind elaborarea modelului experimental 

de identificare şi elaborare a 

componentelor pentru fundamentarea 

tehnologiilor de cultură prin cercetări 

fiziologice la unele specii de plante cultivate 

pe solurile nisipoase  

- Studiu privind oferta pedoclimatică în funcţie de 

cerinţele agrobiologice ale plantelor de pătlăgele 

vinete, ardei și cartof timpuriu; 

- Stadiul actual al cercetărilor privind reacțiile 

fiziologice ale plantelor de pătlăgele vinete, ardei și 

cartof timpuriu la factorii de mediu nefavorabili;  

- Elaborarea protocolului de cercetare (metode, 

tehnici, descriptori morfo–fiziologici) prin 

documentare științifică; 

- Realizare pagina Web a proiectului. 

II. Realizarea modelului experimental 

privind identificarea şi elaborarea  

componentelor pentru fundamentarea 

tehnologiilor de cultură prin cercetări  

fiziologice la unele specii de plante cultivate 

pe solurile nisipoase 

- Observații și determinări privind comportarea 

fiziologică a materialului biologic (pătlăgele vinete, 

ardei și cartof timpuriu) în funcție de factorii de 

mediu și factorii agrotehnici studiați în condițiile 

cultivării pe nisipuri și soluri nisipoase; 

- Actualizarea paginii Web a proiectului. 

 III. Testarea  modelului experimental - Studiul în câmp și laborator a materielului biologic 



privind realizarea progresului tehnologic în 
legumicultură ca urmare a fundamentării 
tehnologiilor de cultivare cu cercetări de 
fiziologie vegetală aplicată 

de pătlăgele vinete, ardei și cartof timpuriu; 

- Identificarea indicilor fiziologici implicați în creșterea 

toleranței materialului biologic studiat la condiții de 

stres termohidric; 

- Diseminare rezultate de cercetare. 

Etapa IV. Verificarea şi demonstrarea 
modelului experimental privind realizarea 
progresului tehnologic în legumicultură ca 
urmare a fundamentării tehnologiilor de 
cultivare cu cercetări de fiziologie vegetală 
aplicată  

 - Verificarea în câmp şi laborator a materialului 

biologic de pătlăgele vinete, ardei și cartof timpuriu, 

prin efectuarea de analize de fiziologie (fotosinteză, 

transpirație, conductanță stomatală, etc.) 

productivitate și calitate; 

-Selecția cultivarelor valoroase pentru fiecare specie 

analizată, în vederea promovării acestora în structura 

de specii și soiuri cultivate în condiții de stres termic 

și hidric; 

- Actualizarea paginii Web a proiectului. 

Etapa V. Cuantificarea rezultatelor privind 
realizarea progresului tehnologic în 
legumicultură ca urmare a fundamentării 
tehnologiilor de cultivare cu cercetări de 
fiziologie vegetală aplicată  
Protejarea drepturilor de proprietate 
intelectuală 

- Organizarea unor loturi demonstrative cu 

genotipurile de pătlăgele vinete, ardei și cartof 

timpuriu selectate în etapele anterioare ca fiind 

tolerante la acțiunea stresantă a factorilor de mediu; 

- Elaborarea unui ghid de lucrări practice de fiziologie 

vegetală, cu accent pe determinările cu rol în 

fundamentarea tehnologiilor de cultivare la speciile 

pătlăgele vinete, ardei și cartof timpuriu. 

- Diseminare rezultate de cercetare; Actualizarea 

paginii Web a proiectului. 

 

 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  251.234 41.403 46.758 50.554 54.355 58.164 

3.2.2. Cheltuieli materiale şi 
servicii 

2.759.531 367.511 464.865 519.963 674.633 732.559 

3.2.3. Alte cheltuieli de 
personal (deplasări) 

16.660 2.730 3.000 3.300 3.630 4.000 

3.2.4. Cheltuieli de capital 696.024 114.000 125.400 137.940 151.734 166.950 
3.2.5. Cheltuieli indirecte: 
Regia 

50.247 8.281 9.352 10.110 10.871 11.633 

3.2.6. Cheltuieli de 
monitorizare 

38.118 5.393 6.559 7.292 9.043 9.831 

Total  3.811.814 539.318 655.934 729.159 904.266 983.137 

 


