
Denumire contractor: 
 

STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE 
PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI 

DĂBULENI 

Autoritatea contractantă: 
          

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI 
DEZVOLTĂRII RURALE 

 

 
Contract finanțare nr. 7.3.4. / 19.09.2019 

 

 
PROIECT ADER 7.3.4. "CERCETĂRI PRIVIND SELECȚIA IN VITRO ÎN VEDEREA 

IDENTIFICĂRII, MULTIPLICĂRII ȘI PROMOVĂRII UNOR GENOTIPURI DE CARTOF DULCE CU 
TOLERANȚĂ LA STRESUL TERMOHIDRIC" 
       

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" 

Obiectivele de referință ale proiectului: 
 
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, diminuarea 

impactului negativ al schimbărilor climatice și îmbunătățirea protecției mediului înconjurător 

Perioada de derulare a planului sectorial: 2019-2022 

Durata proiectului: 37 luni 

Bugetul: 1.200.000 lei 

Director de proiect: Dr. ing. DIACONU Aurelia 

 
 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE PARTENERILOR LA PROIECT 
 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Codul ADER și 

denumirea 

proiectului: 

ADER 7.3.4.: ”Cercetări privind selecția in vitro în vederea identificării, 

multiplicării și promovării unor genotipuri de cartof dulce cu toleranță la 

stresul termohidric” 

Denumire 

conducător 

de proiect 

STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI 

DABULENI  (CP) 

Adresa de contact (telefon, e-

mail, adresa poştală, CUI, 

cont): 

Localitatea Călărași, Județul Dolj, Strada Petre Baniță, 

Nr.217 Cod 1ostal 207170, Nr. telefon +40251334402 

Nr. fax +40251334347  web www.scdcpndabuleni.ro, 

e-mail: ccdcpndabuleni@yahoo.com 

C.U.I. 2281069,  Nr. De cont 

RO38TREZ29720G332000XXXX (trezoreria Bechet) 
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, Răducanu  Dumitru, Telefon : +40251334402/ 

http://www.scdcpndabuleni.ro/
mailto:ccdcpndabuleni@yahoo.com
mailto:aureliadiaconu@yahoo.com


telefon fix și mobil, e-mail): 0744151245 ; e-mail : ccdcpndabuleni@yahoo.com 
Director de proiect  (nume, 

prenume, telefon fix și mobil, 

e-mail): 

Diaconu Aurelia, Telefon : : +40251334402 / 

+40726685496 ; e-mail aureliadiaconu@yahoo.com 

Denumire 

partener 1 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ȘI SFECLA DE 

ZAHAR BRAȘOV, INCDCSZ  (P1) 

Adresa de contact (telefon, e-

mail, adresa poştală, CUI, 

cont): 

Tel: 0722320593, / Fax: 0268-476608 Str. Fundaturii 

nr. 2 cod –postal 500470 RO 18923009 RO34 TREZ 

1315 069 XXX 006 701 deschis TREZORERIA 

MUNICIPIULUI BRAŞOV 
Director general (nume și 

prenume, telefon fix și mobil, 

e-mail): 

Dr. ing.Sorin Claudian CHIRU   0268 474647 /  

0723358373 
sorin.chiru@potato.ro 

Director economic (nume și 

prenume, telefon fix și mobil, 

e-mail): 

Ec. Nicolae VULCU   0268 476795 / 0723396289 
nicolae.vulcu@potato.ro 

Responsabil de proiect  (nume 

și prenume, telefon fix și 

mobil, e-mail): 

Ing.Monica POPA          0747201970 
monica.popa@potato.ro 

Denumire 

partener 2 

INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA PLANTELOR BUCUREȘTI,  

ICDPP (P2) 

Adresa de contact (telefon, e-

mail, adresa poştală, CUI, 

cont): 

Telefon: +40/269.32.31; e-mail: 

secretariat_stiintific@icdpp.ro   

Bd. Ion Ionescu de la Brad, nr. 8, sector 1, Bucureşti, 

CP 013813, CUI 14785469, IBAN: RO02 TREZ 7012 

0G33 2000 XXXX 

TREZORERIA Sector 1, București 
Director general (nume și 

prenume, telefon fix și mobil, 

e-mail): 

ROȘCA Ioan, tel: 0040/269.32.31, e-mail: 

ioan.rosca@icdpp.ro  

Director economic (nume și 

prenume, telefon fix și mobil, 

e-mail): 

TĂNĂSESCU Cristina, tel: 0040/269.32.34, e-mail: 

cristina.tanasescu@icdpp.ro 

Responsabil de proiect  

(nume, prenume, telefon fix și 

mobil, e-mail): 

BOIU-SICUIA Oana-Alina, tel: 0040-2693231 (32, 34), e-

mail: sicuia_oana@yahoo.com 

Anul începerii proiectului: 2019 Anul finalizării proiectului :       2022 Durata (nr. luni): 37 

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: 

 „Cercetări privind selecția „in vitro” în vederea identificării, multiplicării și promovării unor 

genotipuri de cartof dulce cu toleranță la stresul termohidric”.  

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:  

 -Creșterea rezistenței la stresul termohidric a plantei de cartof dulce prin obținerea 

materialului de plantare în condiții „in vitro”; 

-Creșterea stabilității caracterelor unor soiuri de cartof dulce prin plantarea „in vitro” 

a plantulelor de cartof dulce obținute „in vitro”; 

mailto:ccdcpndabuleni@yahoo.com
mailto:aureliadiaconu@yahoo.com
mailto:sorin.chiru@potato.ro
mailto:nicolae.vulcu@potato.ro
mailto:monica.popa@potato.ro
mailto:ioan.rosca@icdpp.ro
mailto:cristina.tanasescu@icdpp.ro
mailto:sicuia_oana@yahoo.com


-Identificarea a 1-2 soiuri de cartof dulce tolerante la stresul hidric în urma testării 

acestora în condiții  in vitro  ;  

-Introducerea în sistemul oficial de testare şi înregistrare a 1-2 genotipuri de cartof 

dulce; 

-Reducerea consumului de apă cu 20% prin promovarea soiurilor de cartof dulce 

tolerante la stresul termohidric. 

 

  FAZELE DE EXECUȚIE ALE PROIECTULUI_ ACTIVITĂȚI_REZULTATE OBȚINUTE 

Fazele proiectului 
Activități Rezultate/ Documente de prezentare a 

rezultatelor 

Faza I: Studiu privind 

cerințele cartofului 

dulce față de factorii 

pedoclimatici și 

stabilirea metodei de 

pregãtire a tuberculilor 

în vederea obținerii de 

lăstari în condiții de 

laborator  

 

Termen: 31.10.2019  

Valoare: 180451 lei 

 

- Activitatea 1.1: Evaluarea 

resurselor ecologice, biologice si 

tehnicile de selecție „in vitro”, în 

vederea identificării unor 

genotipuri de  cartof dulce cu 

toleranță la stresul termohidric. 

- Activitatea 1.2: Elaborarea  

procedurilor(tehnicilor) privind 

identificarea germoplasmei de 

cartof dulce tolerante la stresul 

termohidric 

1.Evaluarea factorilor pedoclimatici și influența  

acestora  aspra nivelului producțiilor care se 

realizează la  cartoful dulce/ Raport de cercetare 

2. Metodă de pregătire a materialului biologic de 

cartof dulce în vederea obținerii de lăstari în 

condiții de laborator/ Raport de cercetare 

3. Acces literatura de specialitate,  

4. Bază de date  privind resursele ecologice 

biologice și tehnologice în vederea identificării 

unor genotipuri de  cartof dulce cu toleranță la 

stresul termohidri/Raport cercetare/ Raport de 

cercetare 

5. Echipamente de Cercetare-Dezvoltare 

Faza II: Realizarea și 

testarea de solutii 

stiintifice/tehnici de 

cultivare in vitro la 

cartoful dulce în 

vederea selecției 

genotipurilor tolerante 

la stresul termohidric și 

cu capacitate mare de 

producție  

 

Termen: 31.10.2020  

Valoare: 451128 lei 

- Activitate 2.1:  Identificarea, 

înmulțirea şi promovarea în 

cultură a unor genotipuri de 

cartof dulce tolerante la factorii 

de stres termohidric 

-Activitate 2.2:  Evaluarea stării 

de nutriţie a plantei, a 

productivității  şi calităţii 

tuberculilor de cartof dulce, în 

funcție de genotip și tipul de sol 

1. Colecție de germoplasmă la care se evaluează 

caracterele morfologice și de productivitate, 

însușirile fiziologice ale plantei la condițiile de 

stress termohidric  /Raport de cercetare 

2. Bază de date cu variația diurnă și sezonieră a 

proceselorfiziologice din  plantă  în funcție de 

genotip /Raport de cercetare. /Raport de 

cercetare 

3. Rezultate privind obținerea stocului de 

plantule de cartof dulce prin multiplicarea „in 

vitro”/Raport de cercetare 

4. Rezultate privind protecția fitosanitară a 

culturii în camp/Raport de cercetare 

- bază de date privind influența  interacțiunii  

genotip - sol- apă – climă asupra  producției 

realizate la cartoful dulce  

Faza III:  

Multiplicarea și 

promovarea în culturã 

a unor genotipuri de 

cartof dulce tolerante 

-  Activitate 3.1: Evaluarea 

însușirilor fiziologice  ale 

genotipurilor de cartof dulce 

tolerante la  stresul termohidric 

în solar și câmp 

1. Elaborarea de măsuri privind multiplicarea și 

promovarea în cultură a unor genotipuri de 

cartof dulce tolerante la stresul termohidric / 

Raport de cercetare 

2. Selecția a 1-2 genotipuri de cartof dulce 



la stresul termohidric și 

cu capacitate mare de 

producție 

 

Termen: 31.10.2021  

Valoare: 342857 lei 

-  Activitate 3.2: Evaluarea  

caracterelor morfologice  și de 

productivitate  ale genotipurilor 

de cartof dulce tolerante la 

stresul  termohidric în solar și 

câmp 

-  Activitate 3.3: Activități de 

diseminare pentru promovarea 

genotipurilor de cartof  dulce 

tolerante la stresul termohidric 

tolerante la stresul hidric indus în condiții „in 

vitro”/Raport de cercetare 

3. Rezultate privind  caracterele morfologice  și 

de productivitate  ale genotipurilor de cartof în 

solar  și camp /Raport de cercetare 

4. Activități de diseminare: 

- Masă rotundă, cu tema: “Măsuri de creștere a 

toleranței cartofului dulce la condițiile de stres 

termohidric impus de schimbările 

climatice”;întâlniri cu fermieri 

- 3 lucrări științifice ISI/BDI 

- Participări la târguri și conferințe 

- 2 Loturi demonstrative 

Faza IV:  

Prezentarea 

genotipurilor de cartof 

dulce tolerante la 

stresul termohidric 

 

Termen: 31.10.2022  

Valoare: 225564 lei 

- Activitate 4.1: Cuantificarea 

răspunsului genotipurilor de 

cartof dulce înmulțite „in vitro”, 

la influența factorilor biotici și 

abiotici 

- Activitate 4.2: Cuantificarea 

răspunsului plantei de cartof 

dulce în cadrul interacțiunii 

plantă-sol-apă, în condiţiile 

psamosolurilor 

- Activitate 4.3: Activități de 

diseminare pentru promovarea 

genotipurilor de cartof dulce 

tolerante la stresul termohidric 

1. Introducerea în sistemul oficial de testare și 

înregistrare a 1-2 genotipuri de cartof dulce 

tolerante la stresul termohidric și cu capacitate 

mare de producție 

2. Reducerea cu 20%  a consumului de apă la 

cartoful dulce prin promovarea soiurilor tolerante 

la stres 

3. Bază de date privind însușirile fiziologice, de 

productivitate și calitate  la genotipurile de cartof 

dulce tolerante la stresul termohidric / Raport de 

cercetare 

4. Obținerea „in vitro” a unui stoc de plantule la 

genotipurile de cartof dulce cu toleranță mai 

mare la condițiile de stres hidric și cultivarea în 

condiții de câmp la SCDCPN Dăbuleni/Raport de 

cercetare 

5. Activități de diseminare 

- loturi demonstrative, întâlniri cu fermierii  

- 3 lucrări științifice 

- pliante și broșuri pentru popularizare etc .  

 

VALOARE  REPARTIZATĂ PE PARTENERI, LA PROIECTUL ADER 7.3.4. (LEI) 

Adresa web a proiectului: https://www.scdcpndabuleni.ro/ 
 

Nr. 
crt. 

Partener 2019 2020 2021 2022 
TOTAL 

2019-2022 
1 SCDCPN Dăbuleni (Co) 120889 299391 229043 150677 800000 
2 INCDCSZ Brașov (P1) 45112 112783 85714 56391 300000 
3 ICDPP București(P2) 14450 38954 28100 18496 100000 

TOTAL 180451 451128 342857 225564 1200000 
TOTAL GENERAL 1200000 

https://www.scdcpndabuleni.ro/

