
 

Denumire Contractor: 
 

INSTITUTUL DE CERCETARE 
DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ 

PITEȘTI-MĂRĂCINENI 
 

Autoritatea contractantă: 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI 
DEZVOLTĂRII RURALE 

Denumire Partener: 
 

STAȚIUNEA DE CERCETARE 
DEZVOLTARE PENTRU CULTURA 

PLANTELOR PE NISIPURI 
DĂBULENI 

 

Date de identificare partener proiect 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Codul ADER și 
denumirea 
proiectului: 

ADER 7.3.10:  „Cercetări privind utilizarea composturilor 
obţinute din nămoluri rezultate din prelucrarea apelor 

uzate menajere ca fertilizant în pomicultură cu respectarea 
Acquis-ului de mediu” 

 

Denumire 
Partener 
3 de 
proiect  

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     

Responsabil Partener 3 de 
proiect  (nume, prenume, 
telefon fix și mobil, e-
mail): 

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

Anul începerii proiectului: 2019 
Anul finalizării proiectului :       

2022 
Durata (nr. luni): 37 

 

Proiect ADER 7.3.10:  „CERCETĂRI PRIVIND UTILIZAREA COMPOSTURILOR OBŢINUTE DIN 
NĂMOLURI REZULTATE DIN PRELUCRAREA APELOR UZATE MENAJERE CA FERTILIZANT ÎN 
POMICULTURĂ CU RESPECTAREA ACQUIS-ULUI DE MEDIU” 
 
 
Proiect finantat de MADR in cadrul Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din 
domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe 
anii 2019-2022, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2022" 
 
 
OBIECTIVUL GENERAL 7: DEZVOLTAREA DE NOI PRODUSE, PRACTICI, PROCESE ŞI 
TEHNOLOGII INTEGRATE PRODUCȚIEI HORTICOLE 
 
Obiectivul specific 7.3: Modernizarea tehnologiilor de înmulțire și de cultură a plantelor 
horticole pentru utilizarea cu maximă eficiență a resurselor naturale și antropice, 

mailto:ccdcpndabuleni@yahoo.com


diminuarea impactului negativ al schimbărilor climatice și îmbunătățirea protecției 
mediului înconjurător 
 
Bugetul: 1.500.000 lei 
 
Parteneri în proiect: 

1. INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ PITEȘTI-
MĂRĂCINENI 
( ICDP Pitești-Mărăcineni) )- Conducător de proiect (CP) 

Director de proiect: Chimist NICOLA Claudia  

2. INSTITUTUL NAȚIONAL DE MAȘINI AGRICOLE BUCUREȘTI (INMA București)- 
PARTENER 1 

Responsabil Partener 1: Dr. ing. COȚA Constantin 
 

3. INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  
BUCUREȘTI (INCDPM București)- Partener 3 

Responsabil Partener 2: Dr. ing. RADU Monica 
 

4. INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU  PROTECȚIA PLANTELOR 
BUCUREȘTI (ICDPP Bucuresti)- Partenet 3 

Responsabil Partener 2: Dr. ing. IAMANDEI Maria  
 

5. STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE 

NISIPURI DĂBULENI (SCDCPN DABULENI)- Partener 4  

Responsabil Partener 4: Dr. Biochimist CROITORU Mihaela 

 

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 .Documentare şi realizarea unei baze de date 
suport (inclusiv legislaţie, standardeetc) în scopul 
elaborării de noi ipoteze de lucru privind metode şi 
soluţii pentru punerea în valoare a compostului 
provenit din nămolul de epurare a apelor uzate 
menajere, în pomicultură.  
Realizarea modelului experimental propus. 
 
Termen: 31.10.2019 
Valoare: 22.557 lei  

I.1 Documentare privind folosirea compostului 
provenit din nămolul de epurare a apelor 
uzate menajere, în pomicultură in conditiile 
solurilor nisipoase. 
Realizarea modelului experimental propus. 
 

Faza II – .Experimentarea modelelor -soluţiilor de 
aplicare a compostului provenit din nămolul de 
epurare al apelor uzate menajere în anul I de la 

Activitatea II.1: Influenta aplicarii compostului 
provenit din nămolul de epurare al apelor 
uzate menajere in plantatiile de piersic si prun 



plantarea pomilor.  
Analize chimice ale compostului, solului şi 
plantelor. Monitorizarea proceselor de creștere și 
dezvoltare a plantelor, a dinamicii stresului hidric, 
trofic şi biocenotic. Monitorizarea populaţiilor de 
patogeni şi dăunători. 
Diseminare rezultate parțiale. 
 
Termen: 15.11.2020 
 Valoare: 56 391lei 

pe solurile nisipoase. 
Analize chimice ale compostului, solului şi 
plantelor. Monitorizarea proceselor de 
creștere și dezvoltare a pomilor , a dinamicii 
stresului hidric si termic in conditiile solurilor 
nisipoase. 

Faza 1  Experimentarea modelelor -soluţiilor 
aplicării compostului provenit din nămolul de 
epurare al apelor uzate menajere în anul II de la 
plantarea pomilor.  
Analize chimice la compost, sol şi 
plantă.Monitorizarea proceselor de creștere și 
dezvoltare a plantelor, a dinamicii stresului hidric, 
trofic şi biocenotic. Monitorizarea populaţiilor de 
patogeni şi dăunători. 
 
– Termen: 15.11.2021 
Valoare: 42 857 lei 

Activitatea III.4 Influenta aplicarii compostului 
provenit din nămolul de epurare al apelor 
uzate menajere in plantatiile de piersic si prun 
pe solurile nisipoase. 
Analize chimice ale compostului, solului şi 
plantelor. Monitorizarea proceselor de 
creștere și dezvoltare a pomilor , a dinamicii 
stresului hidric si termic in conditiile solurilor 
nisipoase. 
 

Faza IV – Finalizarea și validarea variantelor 
tehnologice privind efectul compostului asupra 
proceselor de creştere şi dezvoltare a 
pomilor.Demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii 
variantelor tehnologice inovative. Calculul 
eficienţei economice a soluţiilor propuse. 
Diseminarea rezultatelor finale prin comunicarea şi 
publicarea naţională şi internaţională. Participarea 
la manifestări tehnico - știinţifice din domenii 
specifice proiectului. Taxă de omologare - 
instituţională. 
 
Termen: 30.09.25022  
Valoare: 28196 lei 

 Activitatea IV.4:  Stabilirea  efectului, aplicarii 
compostului asupra proceselor de creştere şi 
dezvoltare a pomilor de piersic si prun in 
conditiile solurilor nisipoase.Calculul eficienţei 
economice a soluţiilor propuse. 
Diseminarea rezultatelor finale prin 
comunicarea şi publicarea de referate 
stiintifice din tematica proiectului.Participarea 
la manifestări tehnico - știinţifice din domenii 
specifice proiectului 
 

 


