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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 1741/10.10.2018: "Promovarea speciilor și soiurilor tolerante 
la modificãrile climatice și cu pretabilitate la stresul termohidric din zona 
solurilor nisipoase 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): 

DRĂGHICI Iulian, Telefon: +40251334402 / +40729114598; e-mail 
iuliandraghici54@yahoo.com 

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

 
PROIECT 1741:  "PROMOVAREA SPECIILOR ȘI SOIURILOR TOLERANTE LA 

MODIFICÃRILE CLIMATICE ȘI CU PRETABILITATE LA STRESUL TERMOHIDRIC DIN ZONA 
SOLURILOR NISIPOASE DIN SUDUL OLTENIEI" 

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

1741/10.10.2018, aprobată de ASAS cu nr. 5035 din 23.10.2018 
 
Valoare totală: 5.505.410 lei 
     

  Coordonator de proiect: STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA 
PLANTELOR PE NISIPURI DABULENI 

 
Director de proiect: Dr. ing. DRĂGHICI Iulian 
 
Obiectivele conform Strategiei CDI a MADR 2020-2030 (2040) 

mailto:ccdcpndabuleni@yahoo.com


 
Denumirea obiectivului general  1.1.:  ÎMBUNÃȚÃȚIREA REZULTATELOR ECONOMICE ALE 
FERMELOR, PRIN CREŞTEREA EFICIENȚEI DE UTILIZARE A RESURSELOR NATURALE ŞI A 
INPUTURILOR TEHNOLOGICE, PENTRU O AGRICULTURÃ DURABILÃ, ÎN CONTEXTUL 
SCHIMBÃRILOR CLIMATICE 
 
Denumirea obiectivului specific 1.1.2: Adaptarea practicilor de management la modificãrile 
climatice predictibile pentru o mai bunã utilizare a apei, atât din precipitații, cât şi a apei 
de irigare 

 
 
Obiectiv general al proiectului: Promovarea speciilor și soiurilor tolerante la modificãrile 

climatice și cu pretabilitate la stresul termohidric din zona solurilor nisipoase din sudul 

Olteniei 

 
Obiectivele specifice ale proiectului vizează: 

           - Modelarea ecologică a structurii de culturi şi cultivare, în funcţie de factorii limitativi 

ai recoltelor (fertilitatea solului, stresul termic şi hidric, atacul agenţilor de dăunare) în zona 

de sud a Olteniei 

             - Promovarea soiurilor de fasoliță și arahide tolerante la secetă prin menținerea 

purității biologice a seminței   

 

OBIECTIVELE, ETAPELE ȘI ACTIVITĂŢILE  PROIECTULUI 1741/10.10.2018 

Denumire fază / suma/Termen de realitare Activităţi de cercetare  

Etapa I. Delimitarea şi organizarea perimetrului 

cu soluri nisipoase în contextul elaborării 

modelului experimental de valorificare 

eficientă cu plante de cultură tolerante la 

modificãrile climatice și cu pretabilitate la 

stresul termohidric din zona solurilor nisipoase 

din sudul Olteniei 

 

Termen: 30.11.2018 
Valoare: 768.538lei  

- Evaluarea  resurselor pedoclimatice din zona solurilor 

nisipoase in corelatie cu cerintele biologice ale cerealelor și 

plantelor tehnice; 

- Elaborarea protocolului de cercetare;  

- Alegerea elitelor din soiurile de fasoliță (Aura 26, Ofelia, 

Doljana) și arahide (Dabuleni, Viviana) în cadrul selecției 

conservative, Anul I; 

- Realizare pagina Web a proiectului. 

 

Etapa II. Realizarea modelului experimental 

privind valorificare eficientă a solurilor 

nisipoase cu plante de cultură tolerante la 

modificãrile climatice și cu pretabilitate la 

stresul termohidric din zona solurilor nisipoase 

din sudul Olteniei; 

 

Termen: 30.11.2019 
 Valoare: 1.005.591 lei 

- Observații și determinări privind comportarea fiziologică 

a materialului biologic din cadrul culturilor comparative de 

concurs la floarea soarelui, sorg,  porumb, grâu, secară, 

rapiță ; 

- Analiza stării de fertilitate a solului și realizarea a două 

tipuri de asolament : I. fasoliță-sorg-secară ; II. arahide-

porumb-grâu. 

- Observații asupra elitelor de fasoliță și arahide semănate 

în cîmpul de alegere și câmpul de selecție (Selecția 

conservativă, Anul I, II) ; 



- Cuantificarea rezultatelor de producție  obținute la 

speciile și soiurile experimentate în condiții de stres 

termohidric. 

- Actualizarea paginii Web a proiectului. 

 

Etapa III.   Testarea  modelului experimental 

privind modelarea ecologică a structurii de 

culturi şi soiuri în funcție factorii limitativi ai 

recoltelor (fertilitatea solului, stresul termic şi 

hidric, atacul agenţilor de dăunare) 

 

Termen: 30.11.2020  
Valoare: 1.110.016 lei 

-  Rezultate de cercetare obținute în cadrul asolamentelor, 

în funcție de fertilitatea solului; 

- Observații și determinări de productivitate privind 

comportarea fiziologică a materialului biologic din cadrul 

culturilor comparative de concurs la floarea soarelui, sorg, 

porumb, grâu, secară, rapiță, corelate cu resursele 

climatice înregistrate ; 

- Purificarea biologică în cadrul descendențelor valoraoae 

de fasoliță și arahide. Obținerea de sămânâță Bază 1 

(Selecția conservativă, Anul IV); 

- Observații în câmpul de alegere și de selecție (Selecția 

conservativă, Anul I, II) ; 

- Organizarea de loturi demonstrative cu soiuri 

recomandatr; 

- Organizarea masă rotundă: “Promovarea unor 

genotipuri de cereale și plante tehnice tolerante la 

modificãrile climatice și cu pretabilitate la stresul 

termohidric din zona solurilor nisipoase din sudul 

Olteniei“.  

 

Etapa IV. Verificarea şi demonstrarea modelului 
experimental privind modelarea ecologică a 
structurii de culturi şi soiuri în funcție factorii 
limitativi ai recoltelor (fertilitatea solului, stresul 
termic şi hidric, atacul agenţilor de dăunare)  
 
Termen: 30.11. 2021  
Valoare: 1.249.873  lei 

- - Rezultate de productie obtinute la genotipurile studiate 

în cadrul unor culturi comparative de concurs corelate cu 

resursele pedoclimatice ale anului de studiu;  

- - evidențierea influenței asolamentului asupra rezultatelor 

de producție și calitate;  

- - Purificarea biologică în cadrul descendențelor valoraoae 

de fasoliță și arahide. Obținerea de sămânâță Bază 1 și 

Bază 2. 

- Observații în câmpul de alegere și de selecție (Selecția 

conservativă, Anul I, II) ; 

- Organizarea de loturi demonstrative în scopul promovării 

genotipurilor  rezistente la stresul termohidric. 

Etapa V. Cuantificarea rezultatelor privind 

promovarea speciilor și soiurilor tolerante la 

modificãrile climatice și cu pretabilitate la 

stresul termohidric din zona solurilor nisipoase 

din sudul Olteniei. Protejarea drepturilor de 

proprietate intelectuala 

 

- selectarea celor mai performante genotipuri de floarea 

soarelui, grâu, porumb, secară, rapiță, sorg, fasoliță, 

arahide pentru extindere în cultură; 

- cuantificarea în cadrul asolamentelor a rezultatelor de 

producție și calitate la sol și plantă comparativ cu 

monocultura; 

-     Evaluarea stabilității caracterelor la genotipurile de 



Termen: 30.12. 2022  
Valoare: 1.371.392 lei 

fasoliță și arahide supuse procesului de selecție 

conservativă; 

-      Actualizare pagină Web; 

- Editarea unor broșuri cu soiurile recomandate să se 

cultive în condiții de stress termohidric pr genotipurile 

recomandate;  

 - Organizarea de loturi demonstrative cu soiuri 

recomandate. 

 

 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 2.152.339 239.344 395.446 438.180 505.803 553.440 

3.2.2. Cheltuieli materiale 
şi servicii 

2.179.016 356.910 392.600 431.860 475.046 522.600 

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 (20% din Ch. 
salariale) 

426.443 47.869 79.089 87.636 101.161 110.688 

3.2.6. Cheltuieli de 
monitorizare (1% din total) 

55.257 7.685 10.056 11.100 12.499 13.714 

TOTAL 5.505.410 768.538 1.005.591 1.110.016 1.249.873 1.371.392 

 

 

 


