
MACHETA nr. XII 

Contractor : INCDCSZ Brasov 

Cod fiscal : RO 18923009 

 

Raport final de activitate 

privind desfăşurarea Programului nucleu 
Cercetări privind impactul modificărilor climatice şi economice globale  

asupra strategiei de cultivare şi creştere a cartofului şi sfeclei de zahăr / IMOCAS  

 Cod: PN09-20  
 

Durata programului: _______7_____ ani 

Data începerii: _01.03.2009_______  Data finalizării: __10.12.2015____ 

 

1. Scopul programului: Programul nucleu propus are ca scop principal “Cercetări privind fundamentarea 

producţiei de cartof, sfeclă de zahăr şi a culturilor din rotaţia acestora (cereale, plante furajere şi 

medicinale) în condiţiile modificărilor climatice şi economice globale’’. Se preconizează ca, prin 

rezultatele obţinute prin derularea Programului, să se asigure parametrii de producţie şi eficienţă 

economică în domeniul agricol, în contextual modificărilor climatice şi crizei economice globale, astfel 

încât rolul strategic al culturilor de cartof şi sfeclă de zahăr să se manifeste plenar în asigurarea securităţii 

alimentare a României 

 

2. Modul de derulare al programului:  

 

2.1. Descrierea activităţilor (utilizând şi informaţiile din rapoartele de fază, macheta VIII) 
 

Anul 2009: 

Etapa 1:  

- Identificarea mediilor de cultura pentru simularea in vitro a conditiilor de stress, multiplicarea plantulelor in 

vitro si inducerea variatiilor la nivelul materialului genetic.  

- Cultura pe mediu de regenerare, selectarea in vitro a plantulelor rezistente/ tolerante la stress hidric si 

multiplicarea lor. 

- Elaborarea metodelor de laborator pentru devirozare şi iniţierea culturilor de meristeme „in vitro” din soiurile 

de cartof utilizate 

- Elaborare model experimental şi tehnologie de laborator pentru testarea sănătăţii microplantelor  

- Studiu privind stadiul actual, posibilităţile şi soluţiile tehnologice de furajare a păsărilor cu produse şi 

subproduse din cartof, sfeclă de zahăr, plante medicinale şi plante din rotaţia specifică. Studiu de fezabilitate privind 

modernizarea bazei tehnice de creştere a curcilor.  

- Cercetări privind stabilirea reţetelor de furajare şi a raţiilor de creştere pe categorii de vârstă. Achiziţionare 

sistem modernizat de incubare şi ecloziune                                                      

 

Etapa 2:  

 - Studierea şi experimentarea unor variante metodologice în vederea testării influenţei unor aditivi, a unor noi 

soluţii tampon şi a unor posibilităţi de incubare a extractului vegetal asupra performanţelor tehnicii ELISA; 

Multiplicare material inoculat. Propunere variante metodologice.  

 - Documentare privind strategiile de cultivare a cartofului în Romania şi Europa;  Achiziţie logistică.  

 

2.2.a: 2009 -  Proiecte contractate: 

Cod 

obiectiv 

Nr. proiecte 

contractate 

Nr. proiecte 

finalizate 

Valoare lei Nr. personal CD 

Total 2009 Total 
Studii 

superioare 

PN09 20 01  PN09 20 01 02 PN09 20 01 02  200.000 32 18 

 PN09 20 01 04 PN09 20 01 04  306.500 38 19 

 PN09 20 01 05 PN09 20 01 05  100.000 28 15 

PN09 20 02  PN09 20 02 04 PN09 20 02 04  300.000 42 28 

PN09 20 03  PN09 20 03 01 PN09 20 03 01  36.768 25 21 

Total:    943.268 X X 



Anul 2010: 

Etapa 1:  

- Testarea variaţiilor produse la nivelul ADN-ului prin tehnici moderne de analiză genetică: tehnica 

microsateliţilor si RAPD-PCR  

- Realizare model producere microtuberculi „in vitro” din soiurile de cartof.  

- Experimentarea influenţei tipului de extract vegetal utilizat, a condiţiilor de depozitare a probelor 

asupra siguranţei de identificare virotică prin variantele metodologice propuse.  

 

Etapa 2:  

 - Testarea rezistenţei/toleranţei la stressul hidric prin culturi in vitro şi analiza din punct de vedere 

morfologic a plantulelor regenerate 

- Experimentarea şi verificarea produsului, tehnologiei de plantare a microtuberculilor în tunele tip 

insect-proof; Recoltarea minituberculilor  

- Experimentarea şi verificarea variantelor metodologice optime pentru testarea în precul tura a 

cartofului pentru sămânţă; Multiplicare material, inoculare virusuri (infecţie primară, secundară) 
 

2.2.b: 2010 -  Proiecte contractate: 

Cod 

obiectiv 

Nr. proiecte 

contractate 

Nr. proiecte 

finalizate 

Valoare lei Nr. personal CD 

Total 2010 Total 
Studii 

superioare 

PN09 20 01  PN09 20 01 02 PN09 20 01 02  230.000 32 18 

 PN09 20 01 04 PN09 20 01 04  310.324 38 19 

 PN09 20 01 05 PN09 20 01 05  210.000 42 28 

Total:    750.324 x x 

 

 

Anul 2011: 

Etapa 1:  

- Testarea variaţiilor produse la nivelul ADN-ului prin tehnici moderne de analiză genetică: tehnica 

microsateliţilor si RAPD-PCR  

- Realizare model producere microtuberculi „in vitro” din soiurile de cartof.  

- Experimentarea influenţei tipului de extract vegetal utilizat, a condiţiilor de depozitare a probelor 

asupra siguranţei de identificare virotică prin variantele metodologice propuse.  

 

Etapa 2:  

 - Testarea rezistenţei/toleranţei la stressul hidric prin culturi in vitro şi analiza din punct de vedere 

morfologic a plantulelor regenerate 

- Experimentarea şi verificarea produsului, tehnologiei de plantare a microtuberculilor în tunele tip 

insect-proof; Recoltarea minituberculilor  

- Experimentarea şi verificarea variantelor metodologice optime pentru testarea în precultura a 

cartofului pentru sămânţă; Multiplicare material, inoculare virusuri (infecţie primară, secundară)  

 

Etapa 3:  

- Multiplicarea plantulelor in vitro pentru obtinerea unui numar mare de indivizi si obtinerea de 

microtuberculi in vitro. 

- Cultura plantulelor multiplicate in vitro si a microtuberculilor in ghivece, la temperaturi mai mari de 

25°C, si intreruperea udarii dupa trei saptamani de la inceperea tuberizarii. 

2.2.c: 2011 -  Proiecte contractate: 

Cod 

obiectiv 

Nr. proiecte 

contractate 

Nr. proiecte 

finalizate 

Valoare lei Nr. personal CD 

Total 2011 Total 
Studii 

superioare 

PN09 20 01  PN09 20 01 02 PN09 20 01 02  258.810 45 26 

 PN09 20 01 04 PN09 20 01 04  337.430 44 23 

 PN09 20 01 05 PN09 20 01 05  337.870 53 27 

Total:    934.110 x x 



Anul 2012: 

Etapa 1:  

- Multiplicare material biologic obţinut.  

- Brevetare metodologie de producere a microtuberculilor „in vitro” 

- Verificarea metodei adaptate de testare a infectiilor virotice pentru identificarea unor tulpini necrotice ale 

virusului Y al cartofului; 

- Comunicarea şi publicarea rezultatelor 

Etapa 2: 

- Consolidarea somaclonelor identificate cu toleranţă la stress-ul trermohidric şi caracterizarea lor genetică 

prin tehnici PCR. 

- Elaborare reţete de furajare şi raţii de creştere pe categorii de vârstă cu utilizarea de produse şi 

subproduse din cartof, sfeclă de zahăr, plante medicinale şi plante din rotaţia specifică ; 

- Modernizare baza de creştere curci 

Culegere date nationale, internationale în domeniul propus; 

-  Studii de piaţă şi crearea bazei de date. 

- Analiza de lungă durată şi prognoza modificărilor climatice în România  

Etapa 3: 

- Cercetări privind furajarea păsărilor cu produse şi subproduse din cartof, sfeclă de zahăr, plante 

medicinale şi plante din rotaţia specifică. 

- Modernizare baza de creştere curci. 

- Diseminare rezultate: 1 workshop, 2 articole, simpozion 

 

2.2.d: 2012 -  Proiecte contractate: 

Cod 

obiectiv 

Nr. proiecte 

contractate 

Nr. proiecte 

finalizate 

Valoare lei Nr. personal CD 

Total 2012 Total 
Studii 

superioare 

PN09 20 01  PN09 20 01 02 PN09 20 01 02  136.885 32 19 

 PN09 20 01 04 PN09 20 01 04  342.580 45 27 

 PN09 20 01 05 PN09 20 01 05  46.630 15 8 

PN09 20 02  PN09 20 02 04 PN09 20 02 04  300.515 38 16 

PN09 20 03  PN09 20 03 01 PN09 20 03 01  107.500 25 18 

Total:    934.110 x x 

 

 

Anul 2013: 
 

Etapa 1:  

- Analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Therts). 

- Crearea unor variante de strategii noi şi discutarea lor în cadrul FNC şi FCSZ, Romania. 

- Definitivarea strategiei naţionale şi elaborarea documentaţiei pentru diseminarea rezultatelor. 

Etapa 3: 

- Elaborare sistem şi tehnologie de furajare prin utilizarea de produse şi subproduse din cartof, sfeclă de 

zahăr, plante medicinale şi plante din rotaţia specifică 

- Diseminare rezultate: 1 workshop, 2 articole, 2 simpozioane ştiinţifice; 

- Modernizare baza de creştere curci 

 

Etapa 4: 

- Studii pentru identificarea limitelor   factorilor  externi optimi pentru tuberizarea in vitro şi pentru 

identificarea factorilor de mediu adecvati inducerii tuberizarii in vitro. 

- Experimentări de laborator folosind diferite variante de mediu, diferite variante de fotoperioadă, 

temperatură. 

- Studiu privind îmbunătăţirea practicilor de tehnologie şi igienă culturală şi a aspectelor privind 

monitorizarea agenţilor de dăunare din culturile de cartof şi sfeclă de zahăr. 

 



Etapa 5:  

- Cercetări privind monitorizarea insectelor utile, selectarea pesticidelor mai puţin toxice pentru fauna 

utilă, momentului optim de aplicare a tratamentelor şi tratamente ţintă pe dăunători ţintă  
 

2.2.e: 2013 -  Proiecte contractate: 

Cod 

obiectiv 

Nr. proiecte 

contractate 

Nr. proiecte 

finalizate 

Valoare lei Nr. personal CD 

Total 2013 Total 
Studii 

superioare 

PN09 20 01  PN09 20 01 03 PN09 20 01 03  246.800 33 22 

PN09 20 02  PN09 20 02 03 PN09 20 02 03  126.939 25 14 

 PN09 20 02 04 PN09 20 02 04  311.255 32 15 

PN09 20 03  PN09 20 03 01 PN09 20 03 01  155.800 24 13 

Total:    840.794 x x 

 

 

Anul 2014: 

Etapa 1:  

- Selectionarea genotipurilor cu cele mai bune rezultate de crestere in vitro şi multiplicarea lor, 

funcţie de valorile parametrilor analizati.                                                      

- Cercetări privind biologia şi ecologia agenţilor de dăunare nou apăruţi în culturile de cartof şi sfeclă 

de zahăr, în condiţiile modificărilor cliamtice şi a situaţiei economice actuale.  

Etapa 2: 

- Infiintarea experientelor cu varianta optima de tuberizare, stabilindu-se şi rata de aclimatizare. 

Observatii, determinari si biometrizari privind evolutia genotipurilor de cartof.  

- Multiplicarea genotipurilor şi inducerea tuberizarii pe variantele de mediu optime. Interpretarea 

statistica a rezultatelor                  

- Cercetări privind controlul selectiv al agenţilor de dăunare prin folosirea produselor biologice, 

regulatori de creştere, curse.    

Etapa 3: 

- Recoltarea microtuberculilor de la genotipurile româneşti cu cele mai bune rezultate de creştere in 

vitro. Interpretarea statistică a rezultatelor 

- Cercetări privind dezvoltarea populaţiilor de insecte utile, tatamente cu insecte ento mofage 

Etapa 4: 

- Stabilirea structurii schemei de hibridare complementară prin selectarea unor genitori care să 

asigure obţinerea de combinaţii hibride cu variabilitate mare  

- Realizarea combinaţiilor hibride, obţinerea seminţelor botanice şi testarea capacităţii generative a 

seturilor seminale Diseminare prin organizarea: 1 zi de câmp, 1 workshop  
 

 

2.2.f: 2014 -  Proiecte contractate: 

Cod 

obiectiv 

Nr. proiecte 

contractate 

Nr. proiecte 

finalizate 

Valoare lei Nr. personal CD 

Total 2014 Total 
Studii 

superioare 

PN09 20 01  PN09 20 01 01 PN09 20 01 01  210.200 37 23 

 PN09 20 01 03 PN09 20 01 03  345.957 28 19 

PN09 20 02  PN09 20 02 03 PN09 20 02 03  284.640 19 12 

Total:    840.797 X X 

 

Anul 2015: 

Etapa 1:  

- Bonitarea genitorilor şi a combinaţiilor hibride şi obţinerea de seminceri în spaţiu controlat  

- Studiu privind stadiul actual, posibilităţile şi soluţiile tehnologice de cultivare a cartofului în 

condiţii ecologice. Studiu privind aplicarea unor secvenţe de tehnologii ecologice în producerea de 

biomasă la cartof.  



- Cercetări privind stabilirea elementelor tehnologice de cultivare a cartofului în condiţii ecologice şi 

producerea de biomasă 

- Elaborarea şi implementarea unui program eficient, modern, de control integrat al agenţilor  de 

dăunare din culturile de cartof şi sfeclă de zahăr. Diseminarea rezultatelor: brevetare, demonstrare, 1 

workshop, 2 articole, 2 simpozioane. 

Etapa 2: 

- Identificarea mediilor de cultură adecvate pentru simularea „in vitro” a condiţiilor de stres (factori 

biotici şi abiotici) 

- Cercetări privind influenţa elementelor tehnologice alternative de cultivare a cartofului în condiţii 

ecologice şi producerea de biomasă  

- Cercetări privind efectul aplicării  unor tehnologii alternative asupra parametrilor calitativi şi 

modificările în compoziţia chimică a tuberculilor de cartof şi a biomasei 

- Elaborarea de secvenţe tehnologice alternative la cultura cartofului pentru obţinerea de produse 

ecologice şi biomasă  

   Etapa 3: 

- Testarea unor genotipuri pe diferite medii de cultură inductoare de presiune de selecţie 
 

2.2.g: 2015 -  Proiecte contractate: 

Cod 

obiectiv 

Nr. proiecte 

contractate 

Nr. proiecte 

finalizate 

Valoare lei Nr. personal CD 

Total 2015 Total 
Studii 

superioare 

PN09 20 01  PN09 20 01 01 PN09 20 01 01  172.500 32 22 

 PN09 20 01 06 PN09 20 01 06  239.275 33 23 

PN09 20 02  PN09 20 02 01 PN09 20 02 01  296.275 22 12 

 PN09 20 02 03 PN09 20 02 03  132.750 24 14 

Total:    840.800 X X  

 

 

2.3 Situatia centralizata a cheltuielilor privind programul nucleu:  2009          Cheltuieli –lei- 
 

 Estimate Efectuate 

I. Cheltuieli directe 676.190,00 676.210,00 

   1. Cheltuieli de personal, din care 457.191,00 455.614,86 

       1.1.     Cheltuieli cu salariile 437.941,00 437.856,00 

       1.2. Alte cheltuieli de personal, din care: 19.250,00 17.918,86 

              a) deplasări în ţară 5.843,00 6.650,05 

              b) deplasări în străinătate 13.407,00 11.268,81 

   2. Cheltuieli materiale şi servicii, din care: 218.999,00 220.415,14 

       2.1. Materii prime şi materiale 213.999,00 215.017,73 

       2.2. Mucrări şi servicii executate de terţi 5.000,00 5.397,41 

II. Cheltuieli Indirecte: Regia 77.738,00 77.738,00 

III. Dotări independete şi studii pentru obiective de investiţii 

proprii, din care: 
189.340,00 189.320,00 

         1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltare 184.340,00 189.320,00 

         2. Mobilier şi aparatură birotică 5.000,00 0,00 

         3. Calculatoare şi echipamente periferice 0,00 0,00 

TOTAL ( I+II+III) 943.268,00 943.268,00 

 

Situatia centralizata a cheltuielilor privind programul nucleu :  2010          Cheltuieli –lei- 
 

 Estimate Efectuate 

I. Cheltuieli directe 639.826,00 639.826,00 

   1. Cheltuieli de personal, din care 565.849,00 557.754,50 

       1.1.     Cheltuieli cu salariile 543.449,00 543.372,00 

       1.2. Alte cheltuieli de personal, din care: 22.400,00 14.382,50 

              a) deplasări în ţară 3.400,00 2.914,87 

              b) deplasări în străinătate 19.000,00 11.467,63 

   2. Cheltuieli materiale şi servicii, din care: 73.977,00 82.071,50 



       2.1. Materii prime şi materiale 73.977,00 74.534,70 

       2.2. Mucrări şi servicii executate de terţi 0,00 7.536,80 

II. Cheltuieli Indirecte: Regia 86.498,00 86.498,00 

III. Dotări independete şi studii pentru obiective de investiţii 

proprii, din care: 
24.000,00 24.000,00 

         1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 

         2. Mobilier şi aparatură birotică 0,00 0,00 

         3. Calculatoare şi echipamente periferice 0,00 0,00 

TOTAL ( I+II+III) 750.324,00 750.324,00 

 

 

Situatia centralizata a cheltuielilor privind programul nucleu :  2011         Cheltuieli –lei- 
 

 
 Estimate Efectuate 

I. Cheltuieli directe 862.988,00 862.988,00 

   1. Cheltuieli de personal, din care 796.865,00 793.321,54 

       1.1.     Cheltuieli cu salariile 770.165,00 769.895,00 

       1.2. Alte cheltuieli de personal, din care: 26.700,00 23.426,54 

              a) deplasări în ţară 3.700,00 1.779,74 

              b) deplasări în străinătate 23.000,00 21.646.80 

   2. Cheltuieli materiale şi servicii, din care: 66.123,00 69.666,46 

       2.1. Materii prime şi materiale 66.123,00 56.688,69 

       2.2. Mucrări şi servicii executate de terţi 0,00 12.977,77 

II. Cheltuieli Indirecte: Regia 71.122,00 71.122,00 

III. Dotări independete şi studii pentru obiective de investiţii 

proprii, din care: 
0,00 0,00 

         1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 
         2. Mobilier şi aparatură birotică 0,00 0,00 
         3. Calculatoare şi echipamente periferice 0,00 0,00 

TOTAL ( I+II+III) 934.110,00 934.110,00 

 

 

Situatia centralizata a cheltuielilor privind programul nucleu :  2012         Cheltuieli –lei- 

 
 Estimate Efectuate 

I. Cheltuieli directe 760.523,00 760.523,00 

   1. Cheltuieli de personal, din care 608.884,00 595.114,02 

       1.1.     Cheltuieli cu salariile 589.485,00 589.267,00 

       1.2. Alte cheltuieli de personal, din care: 19.399,00 5.847,02 

              a) deplasări în ţară 4.399,00 1.553,24 

              b) deplasări în străinătate 15.000,00 4.293,78 

   2. Cheltuieli materiale şi servicii, din care: 151.639,00 165.408,89 

       2.1. Materii prime şi materiale 146.264,00 150.054,58 

       2.2. Mucrări şi servicii executate de terţi 5.375,00 15.354,40 

II. Cheltuieli Indirecte: Regia 105.587,00 105.587,00 

III. Dotări independete şi studii pentru obiective de investiţii 

proprii, din care: 
68.000,00 68.000,00 

         1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltare 68.000,00 68.000,00 

         2. Mobilier şi aparatură birotică 0,00 0,00 

         3. Calculatoare şi echipamente periferice 0,00 0,00 

TOTAL ( I+II+III) 934.110,00 934.110,00 

 

 

Situatia centralizata a cheltuielilor privind programul nucleu :  2013         Cheltuieli –lei- 

 
 Estimate Efectuate 

I. Cheltuieli directe 756.726,00 756.726,00 

   1. Cheltuieli de personal, din care 634.581,00 633.696,00 

       1.1.     Cheltuieli cu salariile 630.331,00 630.207,00 



       1.2. Alte cheltuieli de personal, din care: 4.250,00 3.489,00 

              a) deplasări în ţară 4.250,00 3.489,00 

              b) deplasări în străinătate 0,00 0,00 

   2. Cheltuieli materiale şi servicii, din care: 122.145,00 123.030,00 

       2.1. Materii prime şi materiale 114.355,00 121.821,00 

       2.2. Mucrări şi servicii executate de terţi 7.790,00 1.209,00 

II. Cheltuieli Indirecte: Regia 84.068,00 84.068,00 

III. Dotări independete şi studii pentru obiective de investiţii 

proprii, din care: 
0,00 0,00 

         1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 

         2. Mobilier şi aparatură birotică 0,00 0,00 

         3. Calculatoare şi echipamente periferice 0,00 0,00 

TOTAL ( I+II+III) 840.794,00 840.794,00 

 

 

Situatia centralizata a cheltuielilor privind programul nucleu :  2014        Cheltuieli –lei- 

 
 Estimate Efectuate 

I. Cheltuieli directe 756.035,00 756.035,00 

   1. Cheltuieli de personal, din care 657.960,00 657.921,00 

       1.1.     Cheltuieli cu salariile 637.860,00 637.821,00 

       1.2. Alte cheltuieli de personal, din care: 20.100,00 20.100,00 

              a) deplasări în ţară 10.100,00 10.100,00 

              b) deplasări în străinătate 10.000,00 10.000,00 

   2. Cheltuieli materiale şi servicii, din care: 98.075,00 98.114,00 

       2.1. Materii prime şi materiale 97.575,00 97.614,00 

       2.2. Mucrări şi servicii executate de terţi 500,00 500,00 

II. Cheltuieli Indirecte: Regia 84.762,00 84.762,00 

III. Dotări independete şi studii pentru obiective de investiţii 

proprii, din care: 
0,00 0,00 

         1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 

         2. Mobilier şi aparatură birotică 0,00 0,00 

         3. Calculatoare şi echipamente periferice 0,00 0,00 

TOTAL ( I+II+III) 840.797,00 840.797,00 

 

Situatia centralizata a cheltuielilor privind programul nucleu :  2015         Cheltuieli –lei- 

 
 Estimate Efectuate 

I. Cheltuieli directe 756.720,00 756.720,00 

   1. Cheltuieli de personal, din care 654.473,00 655.743,00 

       1.1.     Cheltuieli cu salariile 636.373,00 636.143,00 

       1.2. Alte cheltuieli de personal, din care: 18.100,00 19.600,00 

              a) deplasări în ţară 10.100,00 11.600,00 

              b) deplasări în străinătate 8.000,00 8.000,00 

   2. Cheltuieli materiale şi servicii, din care: 102.247,00 100.977,00 

       2.1. Materii prime şi materiale 102.247,00 97.053,40 

       2.2. Mucrări şi servicii executate de terţi 0,00 3.923,60 

II. Cheltuieli Indirecte: Regia 84.080,00 84.080,00 

III. Dotări independete şi studii pentru obiective de investiţii 

proprii, din care: 
0,00 0,00 

         1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 

         2. Mobilier şi aparatură birotică 0,00 0,00 

         3. Calculatoare şi echipamente periferice 0,00 0,00 

TOTAL ( I+II+III) 840.800,00 840.800,00 

 

 Total: 2009-2015 6.084.203,00 6.084.203,00 

 

 

 



3. Analiza stadiului de atingere a obiectivelor programului: 

 

În urma derulării proiectelor finanţate în cadrul Programului NUCLEU PN-09-20 au fost atinse toate 

obiectivele prevăzute în Program. Datorită nefinaţării a două proiecte, acestea nu s-au realizat dar nu au afectat 

atingerea obiectivelor prevăzute.  

 

 

 

 

4. Prezentarea rezultatelor 

4.1. Rezultate concretizate în studii, proiecte prototipuri (produse), tehnologii, alte rezultate (inclusiv fila de 
catalog a produsului, tehnologiei sau serviciului – după modelul anexat): 

 
Denumirea proiectului Tipul rezultatului Efecte scontate 

PN09-20-01-01 

Dezvoltarea cercetarilor de 

ameliorare genetica la cartof 

prin noi abordari genomice si 

biotehnologice cu scopul 

obtinerii de noi genotipuri 

adaptate 

- Combinaţii hibride 

- Autofecundări 
- Genitori 
- Seminceri în spaţiu controlat: 
 

Rezultatele estimate ale proiectului 
propus vor fi reprezentate de 
selectarea a 20 – 30  forme parentale 
şi de obţinerea a 10 – 12 combinaţii 
hibride intra- şi inter-specifice, 5000 
– 6000 seminţe botanice, 50-100 de 
genotipuri noi cu structură genetică 
îmbunătăţită prin introgresiunile de 
gene valoroase din care 10 – 25 
genotipuri cu o perioadă de vegetaţie 
de 80 – 85 zile, care vor fi folosite 
atât ca forme parentale cât şi ca linii 
de ameliorare ce se vor testa în 
reţeaua naţională şi care vor putea fi 
utilizate în programe specifice de 
ameliorare practică în întreaga reţea 
de universităţi şi staţiuni de cercetare. 
Principalele caracteristici ale lor sunt 
determinate de: 
- integrarea rezistenţei la mană 
pentru a determina un consum minim 
de fungicide 
- obţinerea de linii rezistente la 
stresul hidric determinând un consum 
raţional de apă 
- genotipuri cu reacţie pozitivă la 
cantităţi rezonabile de azot 
- linii cu caracter de timpurietate 
reprezintând o alternativa 
tehnologica pentru utilizarea 
raţională a resurselor de apă. 

PN09-20-01-02 

Imbunatatirea metodologiei de 

obtinere a genotipurilor cu 

rezistenta/ toleranta la stresul 

termo-hidric la cartof prin 

selectie "in vitro", si 

identificarea variatiilor de la 

nivelul materialului genetic prin 

tehnica PCR. 

1. medii de cultura adecvate pentru 
simularea "in vitro" a conditiilor de 
stres;  
2. testarea unor genotipuri cu rezistenta 

/ toleranta la stresul termo-hidric 

1. Identificarea celor mai adecvate 
medii de cultură pentru simularea "in 
vitro" a condiţiilor de stres; 
 2. Rezultate experimentale privind 

testarea unor genotipuri;  
3. Identificarea şi promovarea unor 
genotipuri cu rezistenţă / toleranţă la 
stresul termo-hidric. 

PN09-20-01-03 

Cercetari teoretice şi 

experimentale pentru 

imbunătăţirea tuberizării in 

vitro la cartof prin modificarea 

parametrilor de creştere 

specifice metodelor actuale  de 

multiplicare rapidă. 

Rezultate experimentale privind 
identificarea de medii de cultură în 

vederea obţinerii de microtuberculi la 
cartoful pentru sămânţă şi optimizarea 
condiţiilor de multiplicare 

1.Identificarea de medii adecvate 
pentru obtinerea de microtuberculi in 

vitro > 10 mm;  
2. Determinarea condiţiilor optime de 
multiplicare in vitro a plantelor de 
cartof;  
3. Identificarea fotoperioadei optime 
de inducere a tuberizarii in vitro;  

4. Identificarea temperaturii ideale 
pentru dezvoltarea microtuberculilor 
in vitro. 



PN09-20-01-04 

Eficientizarea sistemului 

naţional de producere a 

cartofului pentru sămânţă prin 

reducerea perioadei de obţinere 

a materialului clonal utilizând 

multiplicarea rapidă şi 

generalizarea sistemului 

„insect-proof”. 

1. Producerea de microtuberculi in 
vitro;  

2. Producerea de minituberculi liberi de 
boli şi dăunători în tunele insect-proof;  
3.Ttehnologie de producere a 
materialului clonal. 

1. Producerea de microtuberculi in 
vitro;  

2. Obţinerea de material sămânţă de 
bază liber de boli şi dăunători ; 
3. Reducerea duratei de producere a 
prebazei de la 6 la 3 ani;   
4. Elaborarea tehnologiei de 
producere a materialului clonal. 

PN09-20-01-05 

Adaptarea şi implementarea 

unei metode moderne, rapide şi 

economice pentru testarea în 

precultură a infecţiilor virotice 

ale cartofului pentru sămânţă, 

în conformitate cu cerinţele 

agriculturii ecologice şi 

performante 

Metoda specifică adaptată pentru 
testarea principalelor infecţii virotice la 
cartoful pentru samânţă 

1. Identificarea unor aditivi, soluţii 
tampon şi a unor metode pentru 
imbunătăţirea performantelor tehnicii 
ELISA;  
2. Elaborarea, adaptarea şi 
implementarea unei variante 

metodologice, rapide, economice 
pentru controlul principalelor boli 
virotice ale cartofului pentru 
sămânţă;  
3. Reducerea costurilor cu 20-30% şi 
a duratei la testarea în precultură a 

infecţiilor virotice la cartoful pentru 
sămânţă. 

PN09 20 01 06 

Elaborarea de modalităţi de 

selecţie timpurie a genotipurilor 

de cartof in vitro în vederea 

accelerării progresului genetic 

în direcţia rezistenţei/toleranţei 

la secetă şi boli (mană). 

Tehnologie de selecţie in vitro pentru 
identificarea mediilor de cultură şi a 
genotipurilor adecvate simulării in vitro 
a condiţiilor de stres 

Testarea rapidă a genotipurilor cu 
rezistenţă la stres; 
Îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă 
a producţiei; 
Reducerea numărului de tratamente 

în combaterea boli. 

PN09-20-02-01 

Dezvoltarea de tehnologii 

alternative în cultura cartofului 

pentru obţinerea de produse 

ecologice şi energetice în 

contextul schimbărilor climatice 

şi a crizei economice mondiale. 

- Tehnologii alternative pentru cultura 
cartofului în vederea obţinerii de 
produse ecologice şi biomasă pentru 
producerea de energie regenerabilă 
 

- Tehnologii alternative pentru 
cultura cartofului  
- Obţinerea de produse mai curate din 
punct de vedere ecologic 
- Reducerea costurilor de producţie 

prin optimizarea lucrărilor şi 
reducerea impactului asupra mediului 
- obţinerea de biomasă destinată 
producerii de energie regenerabilă 

PN09-20-02-02 

Dezvoltarea de tehnologii 

alternative la sfecla de zahăr 

pentru eficientizarea culturii în 

contextul schimbărilor climatice 

şi a crizei economice mondiale 

 Tehnologie specifică modernizată 
care să asigure obţinerea a 9-10 t 
zahăr / ha în condiţii de neirigat. 

PN09-20-02-03 

Cercetări pentru modernizarea 

şi eficientizarea controlului 

integrat la cartof şi sfecla de 

zahăr în condiţiile modificării 

structurii populaţilor de 

dăunători şi agenţi patogeni. 

Tehnologii modernizate şi eficiente de 
control integrat all bolilor, dăunătorilor 
şi buruienilor din culturile de cartof şi 
sfeclă de zahăr cu costuri reduse şi 

efect minim asupra mediului 

- Modernizarea şi eficientizarea 
tehnologiei privind controlul integrat 
al bolilor şi dăunătorilor din culturile 
de cartof şi sfeclă de zahăr contribuie 

la reducerea cu aproximativ 60 % a 
tratamentelor cu ierbicide, cu 65% a 
tratamentelor cu insecticide foliare, 
cu 100% a tratamentelor cu 
insecticide de sol, cu 25% a 
nematicidelor.  

- Îmbunătăţirea calităţii producţiei de 
cartof şi sfeclă de zahăr; 
- Reducera poluării 
agrobiocenozelor; 
- Reducera costurilor de producţie 

PN09-20-02-04 

Cercetări privind valorificarea 

superioară a produselor şi 

Reţete de furajare modernizate pentru 
valorificarea superioară a potenţialului 

nutritiv şi a capacităţii de utilizare 

- Reţete modernizate de furajare a 
curcilor cu produse şi subproduse din 

cartof, sfeclă de zahăr, plante 



subproduselor de cartof, sfeclă 

de zahăr, plante medicinale şi a 

culturilor din rotaţie prin 

furajarea unui nucleu de hibrizi 

rezultaţi din combinarea unor 

linii grele şi uşoare de curci 
(Meleagris gallopago) create şi 

perfecţionate la Braşov. 

Tehnologii alternative  de creştere 
Realizarea de condiţii superioare de 

incubare, creştere şi dezvoltare a 
păsărilor 

medicinale plante din rotaţia 
specifică 

- Tehnologie alternativă de creştere a 
curcilor prin utilizarea de raţii 
diversificate 
- Îmbunătăţirea condiţiilor de 
incubare, creştere şi dezvoltare a 
nucleului de curci 

PN09-20-03-01 

Studiu privind  adaptarea 

strategiilor de cultivare, zonare, 

pastrare si valorificare a 

cartofului in conditiile 

modificarilor climatice si 

economice globale. 

1. Analize SWOT pentru agrosistemul 

culturii cartofului; 2. Analiza de lungă 
durată şi prognoza modificărilor 
climatice în România şi Europa; 3. 
Analiza conjucturii economice 
mondiale la cultura cartofului; 4. 
Strategii naţionale şi internaţionale 

privind cultivarea, zonarea, păstrarea şi 
valorificarea cartofului. 

Crearea premizelor pentru 

promovarea unui management 
modern în cultura cartofului care să 
răspundă cerinţelor cumulate ale 
modificărilor climatice şi a crizei 
economice mondiale. 

PN09-20-03-02 

Perfectionarea managementului 

prin promovarea unor sisteme 

inteligente si cognitive 

(Agricultura de precizie - AP) si 

de Bume practici agricole (BPA) 

pentru monitorizarea, 

modelarea si conducerea 

proceselor din agroecosistemele 

culturii cartofului, inclusiv 

organizarea unui centru de 

excelenta pentru AP. 

 1. Compararea unor variante de 
management si promovarea celui mai 
adecvat sistem de management in 
conditiile modificarilor climatice si 
economice globale (BPA la cultura 

cartofului si sfeclei de zahar); 2. 
Identificarea principalelor elemente 
de AP necesare perfectionarii 
managementului culturii cartofului; 
3. Organizarea unui Centru de 
excelenţă pentru AP. 

 

4.2. Valorificarea  în producţie a rezultatelor obţinute: 
 

Denumirea proiectului Tipul rezultatului Utilizatori Efecte socio-economice la utilizator 

PN09-20-01-01 

Dezvoltarea cercetarilor de 

ameliorare genetica la cartof 

prin noi abordari genomice si 

biotehnologice cu scopul 

obtinerii de noi genotipuri 

adaptate 

Combinaţii 
hibride:34 
Autofecundări:20 
Genitori:101 

Seminceri în spaţiu 
controlat: 
- 7 combinaţii 
- 813 genotipuri 

- INCDCSZ 
Brasov 
- cercetători şi 
specialişti din 

domeniul 
geneticii şi 
ameliorării 
vegetale 
 

- obţinerea unor economii la nivel 
naţional prin reducerea consumurilor 
de pesticide, combustibili, forţă de 
muncă şi apă  

- depistarea în fază incipientă a 
procesului de selecţie a genotipurilor 
valoroase aduce economie de timp şi 
bani 
- eficientizarea controlului agenţilor 
patogeni (boli, dăunători, buruieni) 

- genotipurile selectate (potenţiale 
viitoare soiuri) având rezistenţe 
multiple pot asigura o mai bună 
protecţie a mediului 
- un răspuns direct şi practic la 
solicitările consumatorilor şi 

procesatorilor 

PN09-20-01-02 

Imbunatatirea metodologiei 

de obtinere a genotipurilor cu 

rezistenta/ toleranta la stresul 

termo-hidric la cartof prin 

selectie "in vitro", si 

identificarea variatiilor de la 

nivelul materialului genetic 

prin tehnica PCR. 

1. medii de cultura 
adecvate pentru 
simularea "in vitro" a 
conditiilor de stres;  
2. testarea unor 
genotipuri cu 
rezistenta / toleranta 

la stresul termo-
hidric 

INCDCSZ 
Brasov 

Reţete îmbunătăţite de medii de 
cultură pentru simularea condiţiilor 
de stres „in vitro”,  genotipuri cu 
rezistenţă sau toleranţă la stresul 
termo-hidric la cartof. 
Creşterea preciziei de determinare a 
rezistenţei la stres a genotipurilor de 

cartof. 
Creşterea productivităţii în laborator. 

PN09-20-01-03 

Cercetari teoretice şi 

experimentale pentru 

Rezultate 
experimentale privind 
identificarea de medii 

INCDCSZ 
Brasov 

Oferă posibilitatea definitivării 
reţetelor privind mediile de cultură 
adecvate pentru obtinerea de 



imbunătăţirea tuberizării in 

vitro la cartof prin 

modificarea parametrilor de 

creştere specifice metodelor 

actuale  de multiplicare 

rapidă. 

de cultură în vederea 
obţinerii de 

microtuberculi la 
cartoful pentru 
sămânţă şi 
optimizarea 
condiţiilor de 
multiplicare 

microtuberculi in vitro > 10 mm 
precum şi stabilirea de regimuri 

optime de creştere in vitro a  
plantelor de cartof. 
Creşterea productivităţii şi a 
randamentului de multiplicare a 
cartofului pentru sămânţă, 
concomitent cu creşterea efcienţei 

economice. 

PN09-20-01-04 

Eficientizarea sistemului 

naţional de producere a 

cartofului pentru sămânţă 

prin reducerea perioadei de 

obţinere a materialului clonal 

utilizând multiplicarea rapidă 

şi generalizarea sistemului 

„insect-proof”. 

1. Producerea de 
microtuberculi in 
vitro;  
2. Producerea de 
minituberculi liberi 
de boli şi dăunători în 

tunele insect-proof;  
3.Ttehnologie de 
producere a 
materialului clonal. 

INCDCSZ 
Brasov 
Producatorii de 
cartof pentru 
sămânţă, 
Producătorii de 

cartof din toate 
zonele ţării. 

- Obţinerea de microtuberculi liberi 
de boli şi dăunători „in vitro” şi în 
tunele „insect-proof” 
- tehnologie perfecţionată de 
producere a materialului clonal cu 
durată redusă de producere a 

prebazei. 
- Creşterea calităţii materialului 
produs  
- Creşterea productivităţii muncii la 
lucrările de laborator. 
- Reducerea preţului de cost pe 

unitatea de produs. 

PN09-20-01-05 

Adaptarea şi implementarea 

unei metode moderne, rapide 

şi economice pentru testarea 

în precultură a infecţiilor 

virotice ale cartofului pentru 

sămânţă, în conformitate cu 

cerinţele agriculturii ecologice 

şi performante 

Metodă specifică 
adaptată pentru 
testarea principalelor 
infecţii virotice la 
cartoful pentru 
samânţă 

- INCDCSZ 
Braşov 
- Producatorii de 
cartof pentru 
sămânţă, 
- Producătorii de 

cartof din toate 
zonele ţării. 
 

Reducerea procentului de infecţii ale 
materialului clonal depozitat (testarea 
se va putea face inainte de 
depozitare) 
Adaptarea, extinderea şi 
implementarea la nivel naţional a 

metodei experimentate poate asigura 
o îmbunătăţire calitativă şi cantitativă 
a metodelor de identificare a 
infecţiilor virotice în precultură la 
cartoful pentru sămânţă. 

PN09 20 01 06 

Elaborarea de modalităţi de 

selecţie timpurie a 

genotipurilor de cartof in 

vitro în vederea accelerării 

progresului genetic în direcţia 

rezistenţei/toleranţei la secetă 

şi boli (mană). 

Tehnologie de 
selecţie in vitro 

pentru identificarea 
mediilor de cultură şi 
a genotipurilor 
adecvate simulării in 
vitro a condiţiilor de 
stres 

Producatorii de 
cartof pentru 

samanta, cu 
precăderii pentru 
cei care se 
confrunta din ce 
în ce mai mult cu 
aceste tipuri de 

stres 

Reducerea preţului de cost pe 
unitatea de produs. 

 

PN09-20-02-01 

Dezvoltarea de tehnologii 

alternative în cultura 

cartofului pentru obţinerea de 

produse ecologice şi 

energetice în contextul 

schimbărilor climatice şi a 

crizei economice mondiale. 

Tehnologii 
alternative pentru 
cultura cartofului în 
vederea obţinerii de 
produse ecologice şi 
biomasă pentru 

producerea de 
energie 

INCDCSZ 
Brasov 
- Fermierii 
producatori de 
cartof ecologic 
- Consumatorii 

- Creşterea calităţii  producţiei şi a 
productivităţii 
- Protecţia mediului ambiant 
- Diversificarea producţiei de cartof 
- asigurarea sănătăţii populaţiei 
- venituri suplimentare pentru 

producători 

PN09-20-02-02 

Dezvoltarea de tehnologii 

alternative la sfecla de zahăr 

pentru eficientizarea culturii 

în contextul schimbărilor 

climatice şi a crizei economice 

mondiale 

Nefinanţat 

PN09-20-02-03 

Cercetări pentru 

modernizarea şi eficientizarea 

controlului integrat la cartof 

şi sfecla de zahăr în condiţiile 

modificării structurii 

Tehnologii 
modernizate şi 
eficiente de control 
integrat all bolilor, 
dăunătorilor şi 

buruienilor din 

INCDCSZ 
Braşov, 
Cultivatorii de 
cartof 

- Modernizarea şi eficientizarea 
tehnologiei privind controlul integrat 
al bolilor şi dăunătorilor din culturile 
de cartof şi sfeclă de zahăr contribuie 
la reducerea cu aproximativ 60 % a 

tratamentelor cu ierbicide, cu 65% a 



populaţilor de dăunători şi 

agenţi patogeni. 

culturile de cartof şi 
sfeclă de zahăr cu 

costuri reduse şi efect 
minim asupra 
mediului 

tratamentelor cu insecticide foliare, 
cu 100% a tratamentelor cu 

insecticide de sol, cu 25% a 
nematicidelor.  
- Îmbunătăţirea calităţii producţiei de 
cartof şi sfeclă de zahăr; 
- Reducera poluării 
agrobiocenozelor; 

- Reducera costurilor de producţie 

PN09-20-02-04 

Cercetări privind 

valorificarea superioară a 

produselor şi subproduselor 

de cartof, sfeclă de zahăr, 

plante medicinale şi a 

culturilor din rotaţie prin 

furajarea unui nucleu de 

hibrizi rezultaţi din 

combinarea unor linii grele şi 
uşoare de curci (Meleagris 

gallopago) create şi 

perfecţionate la Braşov. 

Reţete de furajare 
modernizate  
Tehnologii 
alternative  de 
creştere 
 

INCDCSZ 
Brasov 
Crescătorii de 
animale 
specializaţi 

- valorificarea superioară a 
potenţialului nutritiv şi a capacităţii 
de utilizare a furajelor 
- creşterea productivităţii şi 
eficientizarea activităţii în fermele de 
păsări 

- Îmbunătăţirea condiţiilor de 
incubare, creştere şi dezvoltare a 
nucleului de curci 

PN09-20-03-01 

Studiu privind  adaptarea 

strategiilor de cultivare, 

zonare, pastrare si 

valorificare a cartofului in 

conditiile modificarilor 

climatice si economice 

globale. 

1. Analize SWOT 
pentru agrosistemul 
culturii cartofului; 
2. Strategii naţionale 
şi internaţionale 
privind cultivarea, 

zonarea, păstrarea şi 
valorificarea 
cartofului. 

INCDCSZ 
Braşov 

Optimizarea tehnologiilor de 
cultivare a cartofului în relaţie cu 
agrosistemul specific şi adaptarea 
acestora la modificările climatice . 
Elaborarea de strategii la nivel 
naţional şi european privind privind 

cultivarea, zonarea, pastrarea si 
valorificarea cartofului. 
Îmbunătăţirea climatului de muncă şi 
social al participanţilor de pe întreg 
lanţul de producere şi valorificare. 

PN09-20-03-02 

Perfectionarea 

managementului prin 

promovarea unor sisteme 

inteligente si cognitive 

(Agricultura de precizie - AP) 

si de Bume practici agricole 

(BPA) pentru monitorizarea, 

modelarea si conducerea 

proceselor din 

agroecosistemele culturii 

cartofului, inclusiv 

organizarea unui centru de 

excelenta pentru AP. 

Nefinaţat 

  

4.3. Participarea la colaborări internaţionale: 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului 

internaţional 

Ţară şi/sau CE 

unităţi 

colaboratoare 

Denumire proiect 

Valoarea proiectului 

(lei) 

Valoare totală 

proiect 
Valoare ţară 

- 
- 
 

- - - - 

 

 

4.4. Articole (numai cele publicate în reviste cu referenţi de specialitate): 

 
 Nr. 

crt. 
Denumirea publicaţiei Titlul articolului 



 -  în ţară: 

1 Romanian Biotechnological Letters 
Microsatellite analysis of somaclonal variation in potato (Solanum 
tuberosum ssp. tuberosum) plantlets regenerated from callus,  

2 

Bulletin Issue of International 
Conference on New Research in Food 
and Tourism Bioatlas , Brasov, 28-30 
May 2010, Journal of 

EcoAgroTurism, ISSN 1844-8577, 

Transilvania University of Brasov 
Publisher (CNCSIS B+) pag. 83-91 

Studies regarding the improvement of methods used for the 
potato’s viruses identification”  
 

3 

The  3
-nd

 International Conference 
Advanced Composite Materials 

 Engineering COMAT 2010, 27-29 
October 2010, Brasov Research & 
Innovation in Engineering, vol.3., edit. 
Transilvania University Press of Brasov, 
pag. 7-12  

 
Plant sap extractor used in detection of potato viruses by ELISA      

.  
 

4 
Analele Universităţii din Oradea- 
Fascicula Biologie”, Volumul 2, 2010, 
(CNCSIS B+) pag. 15-19 

The effect of samples incubation on detection of plrv and the 
influence of several extraction buffer’s additives on the detection 
of potato viruses Y, A, X and S by ELISA technique 

5 

Simpozionul International de 
 Biotehnologie, USAMV Bucureşti, 
SimpBTH,  17-19 noiembrie 2010, 
Proceedings, pag 83-91 

Behaviour of several potato (Solanum tuberosum L.) varieties with 
different protein content to the potato tuber necrotic ringspot 
disease after PVY

NTN
 inoculation  

6 

 Sesiunea Anuală de Comunicări 
Ştiinţifice INCDCSZ 24-25  

noiembrie 2010 

Influenta unor durate diferite de preincubare a probelor extrase 
din tuberculi neincoltiti asupra sigurantei de diagnosticare a 
virusului rasucirii frunzelor (PLRV) prin tehnica COCKTAIL 
ELISA  

7 

Studia Universitas Vasile Goldiş, Seria 

Ştiinţele Vieţii, Vol. 21, issue 2, 2011, 
Vasile Goldiş University Press, Arad, 
ISSN: 1584-2363, pp. 383-388. CNCSIS 
B+ 

2.Researches with reference at polyethylene glycol (PEG) over “in 
vitro” plants growing, Nistor Andreea, Câmpeanu Gheorghe, 
Atanasiu Nicole, Chiru Nicoleta, Karacsony Diana, 2011 

 

8 
Cartoful în România, Volumul 20, nr. 

1,2, 2011,ISSN 1583-1655 

Înmulţirea in vitro a soiurilor româneşti de cartof destinate 

procesării 

9 
Cartoful în România, Volumul 20, nr. 

1,2, 2011,ISSN 1583-1655 

Comportarea soiurilor de cartof pretabile la prelucrarea 
industrială, în procesul de obţinere a minituberculilor la INCDCSZ 
Braşov 

10 
Romanian Agricultural Research, no. 28, 
2011, ISSN 1222-4227, pg. 137-141 

(ISI) 

Effect of cropping system, planting density and size of potato 
seed-minitubers on their yielding capacity 

 

11 

Revista: Agriculture - Science and Plant 
Practice, nr. 1-2 (77-78)/2011, Editura 

Academicpres Cluj-Napoca, ISSN 

1221-5317, pg. 44-54 

Research on the influence of culture tehnology, for certain potato 
cultivars, Lazarea Harghita County, Romania, 2008-2009 

12 

Journal of EcoAgroTurism, ISSN 1844-
8577, Transilvania University of Brasov 
Publisher, (CNCSIS B+), Vol.1 (2011)  
pag. 11-19 (B+)   

„Benefic effects of several essential oils in healthy and potato 
virus Y infected plants Nicotiana tabacum (cv. White Burley)”  
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The Romanian Biotechnological Letters, 
vol 16, Nr. 1/2011 (Supplement) ISSN 
1224-5984, pag 19-26 (ISI) 

„Effects of Rosmarinus officinalis  oil treatments on the 
photosyntetic pigemnts in healthy and potato virus Y (PVY) 
infected plants  Solanum tuberosum L”  
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Cartoful în România, Vol. 18 (1,2), 
2011, ISSN 1583-1655, pag. 19-23 

„Modificări ale metodei de testare virotică a cartofului prin tehnica 
ELISA – limite, performanţe şi avantaje pentru cartoful destinat 
industrializării„ 

15 

Proceedings of the International 
Conference Healthy Nutrition and 
Public Health”, 13-16 may 2011, 
Braşov, edit. Transilvania University 
Press of Brasov, pag 69 

“The essential oils treatment – an „enemy” for potato virus Y in 
Solanum tuberosum and Nicotiana tabacum?” 

16 

Book of abstracts,  Etnofarmacologia la 
interfaţa Bioaliment-Fitomedicament., 
21-24 iunie, Braşov, Transilvania 

University Press, 2011, pag.30 

“Influence of Rosmarinus officinalis , Thymus serphillum, 
Lavandula officinalis  essential oils on biomasse acumulation in 
Solanum tuberosum L. and Nicotiana tabacum healthy and 

inoculated plants with potato virus Y (PVY)”.  
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Book of abstracts,  Etnofarmacologia la 
interfaţa Bioaliment-Fitomedicament., 
21-24 iunie, Braşov, Transilvania 
University Press, 2011, pag.61 

An original method for testing potato viruses immediately after 
harvest. The influence of several samples incubation modifications 

on the analysis safety for PLRV ” 

18  Cartoful în România, vol. 21, nr. 1., 6-9. 
S. C. Chiru, Gh. Olteanu, 2012: Cultura cartofului în faţa unor noi 
provocări 

19 
Cartoful în România, vol. 21, nr. 1., 50-
51. 

Carmen Bădărău, Gh. Olteanu, 2012: Antioxidanţii din cartof – 
sursă de sănătate. 

20 
Cartoful în România, vol. 21, nr. 1., 62-
64. 

Isabela Puiu, Gh. Olteanu, 2012: Perspective în modernizarea 
tehnologiilor de cultivare a cartofului. 
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Rezumatele lucrărilor sesiunii de 
comunicări ştiinţifice “45 de ani de 
cercetare-dezvoltare: tradiţie, 

continuitate şi viitor pentru agricultura 
României”, 12 decembrie 2012, 
INCDCSZ Braşov. p. 5. 

Gh. Olteanu, Isabela Puiu, A. Beko, A. Ghinea, 2012: Agricultura 

de precizie – o cale pentru eficientizarea producţiei de cartof. 
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Rezumatele lucrărilor sesiunii de 
comunicări ştiinţifice “45 de ani de 
cercetare-dezvoltare: tradiţie, 
continuitate şi viitor pentru agricultura 
României”, 12 decembrie 2012, 

INCDCSZ Braşov. p. 12. Poster 

Isabela Puiu, A. Beko, A. Ghinea, Gh. Olteanu, 2012: posibilităţi 

şi perspective de utilizare a echipamentelor portabile în 
monitorizarea factorilor de producţie direct în câmp. 

23 

Studia Universitas Vasile Goldiş, Seria 
Ştiinţele Vieţii (Life Sciences Series), 
Vol. 22, issue 1, 2012, pp. 125-129, 
Vasile Goldiş University Press, Arad, 
ISSN: 1584-2363 

Behavior of certain potato  varieties in thermo-hydric stress 
conditions, Nistor Andreea, Chiru Nicoleta, Cioloca Mihaela, 
Popa Monica, 2012 

 

24 
Conference Agri-food 20, Sibiu, ISSN 
1843-0694, pg. 147-150 

Effect of thermo-hydric stress over certain potato varieties, Nistor 
Andreea, Chiru Nicoleta, Cioloca Mihaela, Popa Monica, 2012 

25 

Journal of EcoAgroTurism, ISSN 1844-
8577, Transilvania University of Brasov 
Publisher, (CNCSIS B+), Vol.1 (2012)  
pag. 11-19 (B+)   

Carmen Liliana Bădărău, Damşa Florentina, Angela Mărculescu - 
„Influence of PVY inoculation and drought conditions on 
peroxidase activity in potato plants (Solanum tuberosum L)”, 

26 

Journal of EcoAgroTurism, ISSN 1844-

8577, Transilvania University of Brasov 
Publisher, (CNCSIS B+), Vol.2 (2012)  
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Carmen Liliana Bădărău, Nicoleta Chiru, Angela Mărculescu 

“Effects of Satureja hortensis, Ocimum basilicum, Mentha 
piperita essential oils treatments on healthy and potato virus Y  
(PVY) infected plants Solanum tuberosum L. (cv. Christian) ”. 

27 

Journal of EcoAgroTurism, ISSN 1844-

8577, Transilvania University of Brasov 
Publisher, (CNCSIS B+), Vol.2 (2012)  
(B+)   

Carmen Liliana Bădărău , Angela Mărculescu, Damşa Florentina.  

„Behaviour of several potato (Solanum tuberosum L.) varieties 
with different L ascorbic acid content to potato tuber necrotic 
ringspot disease induced by PVY necrotic strains” 



28 

Romanian Agriculture Research (cotată 
ISI, factor de impact 0,152),  articol 
acceptat pentru publicare în nr. 29/2012 
va aparea in luna septembrie 

Carmen Liliana Bădărău,  Angela Mărculescu, Nicoleta Chiru, 
Sorin Claudian CHIRU” Benefic effects of essential oils 
treatments in healthy and potato virus Y infected plants of 
Solanum tuberosum L. (cv. Roclas) and Nicotiana tabacum 

(cv.White Burley) ” 

29 
Conference Bioatlas, May 24-25.2011, 
Braşov (susţinere orală) 

 

“Effects of Satureja hortensis, Ocimum basilicum, Mentha 
piperita essential oils treatments on healthy and potato virus Y  
(PVY) infected plants Solanum tuberosum L. (cv. Christian)” 

Autori: Carmen Liliana Bădărău, Nicoleta Chiru, Angela 
Mărculescu.  

30 
Conference Bioatlas, May 24-25.2011, 
Braşov (poster) 
 

“Behaviour of several potato (Solanum tuberosum L.) varieties 
with different L ascorbic acid content to potato tuber necrotic 
ringspot disease induced by PVY necrotic strains” 
Autori: Carmen Liliana Bădărău , Angela Mărculescu, Damşa 
Florentina 

31 Oferta cercetării, ASAS 2013 
11. Nicoleta Chiru, Andreea Nistor, Mihaela Cioloca, Chiru S.C., 
Monica Popa, 2013: Metodologie de producere de minituberculi 
liberi de boli virotice în solar tip insect-proof,  

32 
Cartoful în România, vol. 22, nr. 1, 2, p 
39-41. 

12. Nicoleta Chiru, Andreea Nistor, Mihaela Cioloca, Carmen 
Bădărău,Monica Popa, 2013: Producere de minituberculi liberi de 
boli virotice în solar tip insect - proof. Cartoful în România, vol. 
22, nr. 1,2,p.39-41. 

33 

Studia Universitas Vasile Goldiş, Seria 
Ştiinţele Vieţii (Life Sciences Series), 

issue 3, 2013, Vasile Goldiş University 
Press, Arad, ISSN: 1584-2363 (B+). 

 Andreea Nistor, Nicoleta Chiru, Mihaela Cioloca, Monica 
Popa, 2013. Potato microtuberisation under the influence of 
certain organic acids.  

34 
Scientific Bulletin. Series F. 
Biotechnologies, Vol. XVII, 201, pg. 
78-84 (B+). 

Andreea Nistor, Nicoleta Chiru, Mihaela Cioloca, Monica Popa, 
2013: Experimental results about potato callus induction.  

35 
Cartoful în România, vol. 22, nr. 1,2, p. 
50-53. 

Cioloca Mihaela, Nistor Andreea, Popa Monica, 2013. Cartoful 
dulce – o alternativă în condiţiile schimbărilor climatice. Rezultate 
privind înmulţirea „in vitro”.  

36 
Oferta cercetării 2013 – în curs de 
publicare. 

Cioloca Mihaela, Nistor Andreea, Chiru Nicoleta, Popa Monica. 
Tehnologia de multiplicare „in vitro” a cartofului dulce (Ipomoea 
batatas L.).  

37 

Journal of Horticulture, Forestry and 

Biotechnology, Volume 17(3), 
USAMVB Timişoara  

Cioloca Mihaela, Molnar Z., Nistor Andreea, Baciu Anca, 2013. 

Experimental results on the tubers yield of some potato isogenic 
lines in tunnels "insect-proof" and field conditions.  

38 
Editura: Lucrari Stiintifice - vol. 
57/2014, seria Agronomie, Iaşi, 2014-
10-23, ISSN CD-ROM. B+ 

Rezultate preliminare privind efectele conditiilor climatice 
extreme asupra calitatii productiei la diferite soiuri romanesti de 
cartof,  
Autori: Nina BĂRĂSCU , Victor DONESCU , Marcel DUDA , 
Daniela DONESCU , Maria IANOŞI.  

39 

Editura: Bulletin of University of 
Agricultural Sciences and Veterinary 

Medicine Cluj-Napoca, Agriculture, Vol 
71(2), Cluj-Napoca, 2014-09-25, ISSN 
1843-5246. B+ 

Evaluation of foliar resistance to Phytophthora Infestans in some 
potato varieties and clones in NIRDPSB Brasov, 

Autori: Manuela HERMEZIU, Gavrila MORAR, Radu 
HERMEZIU, Maria Stefan, Sorina NITU.  

40 

Editura: Bulletin of the Transilvania of 
Brasov - Food and Enviroment, Brasov, 
2014-07-24, pg. 88-98, ISSN 978-606-
19-0390-0. B+ 

Soil resources and agricultural crops vegetation status monitoring 
by using specific and precision sensors,  
Autori: I. PUIU, G. OLTEANU, A. MĂRCULESCU, A. 
GHINEA, F. DAMŞA.  

41 

Editura: Bulletin of the Transilvania of 

Brasov - Food and Enviroment, Brasov, 
2014-07-24, pg. 75-87, ISSN 978-606-
19-0390-0. B+ 

Determination of anthocyanin pigments in potato using specific 

contact sensors and analytical methods,  
Autori: F. DAMŞA, A. WOINAROSCHY, Gh. OLTEANU.  

42 

Editura: Bulletin of University of 
Agricultural Sciences and Veterinary 
Medicine Cluj-Napoca, Agriculture, Vol 
71(1), Cluj-Napoca, 2014-06-03, pg. 

118-124, ISSN 843-5246. B+ 

Researches Concerning Improving Methods of In Vitro 
Microtubers Production,  
Autori: Andreea NISTOR*, Nicoleta CHIRU, Mihaela 
CIOLOCA, Monica POPA.  
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Editura: Protectian Plantelor, Vol XXIV, 
nr.93, Mai 2014, Conferinta Protectia 

Plantelor Transilvania - 2014, Cluj-
Napoca, 2014-05-29, pg. 5-12, ISSN 
1453-2271. B+ 

Program orientativ pentru prevenirea şi combaterea integrată a 
buruienilor, bolilor şi dăunătorilor la cartof  

Autori: Daniela Donescu, Manuela Hermeziu.  

44 

Editura: Protectian Plantelor, Vol XXIV, 
nr.93, Mai 2014, Conferinta Protectia 
Plantelor Transilvania - 2014, Cluj-
Napoca, 2014-05-29, pg. 13-17, ISSN 

1453-2271. B+ 

Program orientativ pentru prevenirea şi combaterea integrată a 
buruienilor, bolilor şi dăunătorilor la sfecla de zahăr,  
Autori: Ioan Gherman.  

45 

Editura: Journal of Botany no.8, 
International Scientific Symposium 
having the title Conservation of plant 
diversity 22-24 May 2014, Chisinau, 
Republic of Moldova, 2014-05-23, ISSN 
1857-095X. B+ 

The gardens of medicinal plants as a means of preservation and 
rational valorization of bioactive compounds,  
Autori: Angela MĂRCULESCU, Gheorghe OLTEANU.  
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Editura: LUX LIBRIS PUBLISHING 

HOUSE, Book of abstracts, Proceedings 
of NT SMT-LS 2014, Brasov, 2014-07-
24, pg. 47, ISSN 978-973-131-280-4. 

Determination of anthocyanin pigments in potato using specific 

contact sensors and analytical methods,   
Autori: F. DAMŞA, A. WOINAROSCHY, Gh. OLTEANU.  

47 

Editura: LUX LIBRIS PUBLISHING 
HOUSE, Book of abstracts, Proceedings 
of NT SMT-LS 2014, Brasov, 2014-07-
24, pg. 48, ISSN 978-973-131-280-4. 

Soil resources and agricultural crops vegetation status monitoring 
by using specific and precision sensors, ,  
Autori: I. PUIU, G. OLTEANU, A. MĂRCULESCU, A. 
GHINEA, F. DAMŞA.  

48 
Analele Universităţii din Oradea, 
Fascicola Biologie, Tom. XXI, Issue 1, 
2014. ISSN 1224-5119, P. 24-32. 

The effect of some therapies on potato Y virus and X infected 

Solanum tuberosum L. plantlets (cv. ROCLAS).  
Autori: Carmen Liliana Bădărău, Nicoleta Chiru, Ionela Cătălina 
Guţă.  

49 
Protecţia Plantelor vol. XXIV, nr. 93. 
Soc. Prot. Pl. Transilvania. ISSN-1453-
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Program orientativ pentru prevenirea şi combaterea integrată a 
buruienilor, bolilor şi dăunătorilor la cartof. 2014. 
Daniela Donescu, Manuela Hermeziu.  
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Journal of Horticulture, Forestry and 
Biotechnology, vol 18 (2). ISSN 2066-

1797 

Efficacy of copper fungicides to control potato late blight in 
organic crop. 

Manuela Hermeziu, R. Hermeziu.2014.  

51 
U.P.B. Sci. Bull., Series B, vol. 76, ISS 
3. 2014, ISSN 1454-2331. 

Anthocyanins extracttion from purple potato (Albastru-violet de 
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Autori: Florentina Damşa, Alexandru Woinaroschy, Carmen 
Liliana Bădărău.  

52 
Analele Universităţii din Oradea, Fasc. 
Protecţia mediului, Vol. XXIII, 2014, p. 
125-132. ISSN 2065 – 3484 (en-e). 

The risk factors monitoring in potato crop through continous soil 
resources and vegetation status observation. 
Autori: I. PUIU, G. OLTEANU, A. MĂRCULESCU, A. 

GHINEA, F. DAMŞA..  

53 

3rd NEE Food Congress-Boof of 
Abstracts, Special issue of Journal of 
EcoAgriTourism, Transilvania 
University Press, Brasov, Romania, 20-
23 May 2015, 2015-05-20, pg. 107, 
ISSN 1844-8577 

Several effects of some electrotherapy treatments of PVX and 
PVY infected potato plantlets cv. Roclas,. 
Autori: Badarau C. L., Damsa F. 

54 

Chapter 11, Bulletin of the Transilvania 

of Brasov - Food and Enviroment, 
Brasov, Braşov, România, 2015-09-03, 
ISSN 978-606-19-0390-0, pg. 189-200. 

Effects of some combined treatments of PVY infected potato  

plantlets cv. Roclas,  
Autori: Bădărău C. L., Damşa F., Nistor A., 

55 

Bulletin of the Transilvania of Brasov - 
Food and Enviroment, Brasov, 2015-09-
03, Braşov, România, 2015-09-03, pg. 
113-146, ISSN 978-606-19-0390-0. 

Correlation between anthocyanins pigments from purple potato 
leaves and tuber,  
Autori: Damşa F., Woinaroschy A., Olteanu G. , Puiu I., 
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3rd NEEFood Congress-Boof of 

Abstracts, Special issue of Journal of 
EcoAgriTourism, Transilvania 
University Press, Brasov, Romania, 20-
23 May 2015, 2015-05-20, pg. 108, 
ISSN 1844-8577 

Total monomeric anthocyanin and total flavonoid content of 

processed purple potato.  
Autori: Damşa F., Woinaroschy A., Olteanu G. , Badarau C. L., 
Marculescu A. 
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Cartoful în Romania, Vol. 24, Nr. 1, 

ISSN 1583-1655, pg.77-80. 

Recomandări privind tehnologia de cultură a cartofului pentru 
consum timpuriu,  

Autori: Nistor Andreea, Cioloca Mihaela, Chiru Nicoleta, Popa 
Monica 

58 
Cartoful în Romania, Vol. 24, Nr. 1, 

ISSN 1583-1655, pg. 74-76. 

Înmulţirea generativă - o altă cale de obţinere a cartofului pentru 
fermierii români,  
Autori: Cioloca Mihaela 

59 
. Journal of Horticulture, Forestry and 
Biotechnology. Vol. 19 (1). pp. 108-112. 
Ed. Agroprint Timişoara, 2015. 

New potato varieties created at the National Institute of Research 
and Development for Potato and Sugar Beet Brasov 
Autori: R. Hermeziu, Manuela Hermeziu, Maria Ştefan. 

60 
Cartoful în România . vol. 24 nr. 1,  
pp.67-69, ISSN 1583-1655, 2015.   

Protecţia cartofului împotriva manei – o provocare pentru toţi 

fermierii.  
Autori: Manuela Hermeziu, R. Hermeziu. 
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CHALLENGES IN MEDICINE, FOOD 
CONTROL  AND ENVIRONMENTAL 
ISBN: 987-606-19-0591-1 2015, p 109-
132 

Monitoring crop growth and development through the use of 
climate information from automatic weather stations,  
Autori: Gh. Olteanu, G. Pristavu, I. Puiu, A. Ghine, I. Luca 

62 

CHALLENGES IN MEDICINE, FOOD 
CONTROL  AND ENVIRONMENTAL 

ISBN: 987-606-19-0591-1 2015, p 147-
159 

The improvement of the efficiency of using the data obtained from 
soil and crop vegetation status sensors,  

Autori: I. Puiu, G. Olteanu, F. Damşa 
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CHALLENGES IN MEDICINE, FOOD 
CONTROL  AND ENVIRONMENTAL 
ISBN: 987-606-19-0591-1 2015, p 133-
146 

Correlation between anthocyanins pigments from purple potato 
leaves and tuber,  
Autori: F. Damşa, A. Woinaroschy, G. Olteanu, I. Puiu 

64 

CHALLENGES IN MEDICINE, FOOD 
CONTROL  AND ENVIRONMENTAL 

ISBN: 987-606-19-0591-1 2015, p 189-
203 

Total ascorbic acid content in 10 varieties of potato different 
resistent to pvy necrotic strains,  

Autori: C.L. Bădărău, F. Damşa, G. Olteanu, A. Mărculescu 

65 

CHALLENGES IN MEDICINE, FOOD 
CONTROL  AND ENVIRONMENTAL 
ISBN: 987-606-19-0591-1 2015, p 160-
188 

Effects of some combined treatments of pvy infected potato 
plantlets cv. Roclas,  
Autori: C.L. Bădărău, F. Damşa, A. Nistor 

66 
HORTUS, 14, 123-128, Ed. ArtPrint, 
ISBN 978-973-7639-13-4, 2015 

De la sistemul tradiţional la sistemul „smart” în managementul 
culturii cartofului.  

Autori: Olteanu Gh., Pristavu G., Chiru S., Pop S., Ghinea A. 

- în străinătate 
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 Potato Agrophysiology, Proceedings of 
the International Symposium on 
Agronomy and Physiology of Potato, 
20-24 September 2010 Nevsehir, 

Turcia., pag. 332-33 

Studies regarding the improvement of methods used for viruses 
identification in potato seed indexation 
 
 

2 
- 18the Triennial Conference of the 
European Association for Potato 
Research, J. Helsinki, Finland 

Production of minitubers (prebasic material) using industrial 
substrates 

3 
- V Balkan Symposium on Vegetables 
and Potatoes Tirana, Albania 

Modern technologies for in vitro production of microtubers from 
romanian varieties able for  sustainable development 

4 

Abstracts of the 18the Triennial 
Conference of the European Association 
for Potato Research, J. Santalaand J.P.T. 

Valkonen (eds.), Helsinki, Finland, 
ISBN 978-952-10-7104-1, pg. 235 

 1.Changes in growth after exposure to drought – induced on 
potato cultivars with polyethylene glycol, Nistor Andreea, Chiru 
Nicoleta, Badarau Carmen, 2011 
 

5 

Research people and actual tasks on 
multidisciplinary sciences, vol.1, ISSN 

1313-7735, Proceedings of the Thierd 
International Conference,   8-10 June 
2011, Lozenec, Bulgary, pag. 5-11  (B+)   

“Benefic effects of several essential oils treatments in healthy and 
potato virus Y infected plants Solanum tuberosum L. and 
Nicotiana tabacum”   
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Proceedings of the 18
th

 triennial 
Conference of the European Association 

for Potato Research, July 24-29.2011, 
ISBN 978-952910-7104-1 (paperback), 
ISBA 978-95291—7105-8 (PDF), Oulu, 
Finlanda, pag. 113 

„The treatment with essential oils a potential enemy for potato 
virus Y in Solanum tuberosum and Nicotiana tabacum ?” 
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Editura: Proceedings of the Conference 
EAPR 2014, Bruxel, Bruxel, 2014-07-
06, pg. 67, 

Effect of some combined therapies on pvy and pvx infected potato 
plantlets (cv. Roclas)  
Autori: C. Badarau, F. Damsa, N. Chiru, A. Nistor, M. Cioloca, 

M. Popa, I. C. Guta 
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Editura: Proceedings of the Conference 
EAPR 2014, Bruxel, Bruxel, 2014-07-
06, pg. 175, 

Variability and genetic control of proteins in potato hybrid 
populations,  
Autori: S.C. Chiru, N. Chiru, G. Olteanu, M. Stefan.  
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Editura: Proceedings of the Conference 
EAPR 2014, Bruxel, Bruxel, 2014-07-
06, pg. 192, 

Evaluation of the true potato seed progenies in field conditions 
and its adaptability in Central Romania,  
Autori: M.Cioloca, M. Ianosi, Z. Molnar, S. Chiru.  
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Editura: Bruxel, Bruxel, 2014-07-06, pg. 
210, 

Research regarding the influence of salinity on growth and 
development of potato plantlets,  

Autori: A. Nistor, M. Cioloca, N. Chiru, C.L. Badarau, M. Popa.  
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Editura: Proceedings of the Conference 
EAPR 2014, Bruxel, Bruxel, 2014-07-
06, pg. 221, 

Studies on obtaining anthocyanin pigments from purple potato,  
Autori: F. Damsa, A. Woinaroschy, G. Olteanu.  
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Editura: Proceedings of the Conference 
EAPR 2014, Bruxel, Bruxel, 2014-07-
06, pg. 273, 

Weed control in potato crop using different metribuzin doses,  
Autori: M. Hermeziu, R. Hermeziu.  
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Editura: Journal of Botany no.8, 
International Scientific Symposium 

having the title Conservation of plant 
diversity 22-24 May 2014, Chisinau, 
Republic of Moldova, 2014-05-23, ISSN 
1857-095X. B+ 

The gardens of medicinal plants as a means of preservation and 
rational valorization of bioactive compounds,  

Autori: Angela MĂRCULESCU, Gheorghe OLTEANU.  
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Abstract Book 2nd Annual International 
Conference on Biology, 20-23 June 
2015, Athens, Greece, 2015-06-20, pg. 
21-22, ISSN 978-960-598-011-5. 

Effects of Some Electrotherapy Treatments of Pvx and Pvy 
Infected Potato Plantlets Cv. Roclas, on the Chlorophyll and 
Anthocyanin Content of Regenerated Plant,  

Autori: Badarau Carmen Liliana, Damsa Florentina, Nistor 
Andreea, Chiru Nicoleta 
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control integrat a bolilor şi 

dăunătorilor cartofului 

Tipotex Braşov 
Victor Donescu, Daniela Donescu, 
Manuela Hermeziu, Maria Ianoşi 

10 
Tehnologie de combatere 
integrată a bolilor şi 
dăunătorilor la sfecla de zahăr  

Tipotex Braşov 
Ioan Gherman, Victor Donescu, Daniela 
Donescu, Maria Ianoşi 

 

4.6. Manifestări ştiinţifice: 

 
 Nr. 

crt. 

Manifestări ştiinţifice 

 
Număr de manifestări 

Număr de comunicări 

 

 a) congrese internaţionale: 15 16 

 b) simpozioane: 12 26 

 c) seminarii, conferinţe; 1 1 

 d) workshop: 12 12 

 

4.7. Brevete rezultate din tematica de cercetare: 
 

 Nr. 

crt. 
Specificaţie 

Brevete înregistrate 

(nr.) 

Brevete acordate 

(nr.) 

Brevete vândute 

(nr.) 

  
-  în ţară: 
- în străinătate: 

7 
- 

4 
- 

- 
- 

  Total: 7 4 - 

 

5. Aprecieri asupra derulării şi propuneri: 

 

Programul PN09-20: Cercetări privind impactul modificărilor climatice şi economice globale asupra 

strategiei de cultivare şi creştere a cartofului şi sfeclei de zahăr / IMOCAS  a fost realizat în funcţie de gradul 

de finanţare al proiectelor aprobat după cum urmează: 

-  în  anul 2009 prin derularea a 5 proiecte în 2 etape de finanţare, structurate pe 3 obiective; 

-  în  anul 2010 prin derularea a 3 proiecte în 2 etape de finanţare, structurate pe 1 obiectiv; 

-  în  anul 2011 prin derularea a 3 proiecte în 3 etape de finanţare, structurate pe 1 obiectiv; 

-  în  anul 2012 prin derularea a 5 proiecte în 3 etape de finanţare structurate pe 3 obiective; 

-  în  anul 2013 prin derularea a 4 proiecte în 4 etape de finanţare structurate pe 3 obiective; 

-  în  anul 2014 prin derularea a 3 proiecte în 4 etape de finanţare structurate pe 2 obiective; 

-  în  anul 2015 prin derularea a 3 proiecte în 3 etape de finanţare structurate pe 2 obiective. 

 

Obiectivele şi activităţile planificate prin schema de realizare precum şi rezultatele estimate au fost 

realizate la toate proiectele derulate.  

În toţi anii de derulare a Programului lucrările au fost realizate integral la proiectele finanţate şi s -au 

încadrat în limitele de cheltuieli prevăzute în devizele aprobate. 

Rezultatele obţinute până în prezent creează premizele pentru continuarea şi dezvoltarea ulterioară a 

Programului precum şi extinderea şi modernizarea spaţiilor de cercetare şi a dotărilor existente şi atragerea 

de personal calificat pentru lucrările de cercetare. 

Proiectele PN09-20-02-02: Dezvoltarea de tehnologii alternative la sfecla de zahăr pentru 

eficientizarea culturii în contextul schimbărilor climatice şi a crizei economice mondiale şi PN09-20-03-02: 

Perfecţionarea managementului prin promovarea unor sisteme inteligente şi cognitive (Agricultura de 

precizie - AP) şi de Bume practici agricole (BPA) pentru monitorizarea, modelarea şi conducerea proceselor 

din agroecosistemele culturii cartofului, inclusiv organizarea unui centru de excelenţă pentru AP nu au fost 

finaţate pe parcursul derulării Programului dar, datorită importanţei tematicii abordate pot constitui teme de 

cercetare într-un Program NUCLEU viitor. 

 

 

DIRECTOR GENERAL,                DIRECTOR DE PROGRAM,                  DIRECTOR ECONOMIC, 

       Dr.ing. Sorin Claudian CHIRU               Dr.ing. Victor DONESCU        Ec. Nicolae VULCU 


