
PROIECTUL: ADER COD. 3.3.2.
"CERCETĂRI PRIVIND PERFECȚIONAREA TEHNOLOGIILOR DE 
SEMĂNAT LA CULTURILE SUCCESIVE SAU DUBLE DE PORUMB, 
FLOAREA SOARELUI, SOIA ȘI CÂNEPĂ DE FIBRĂ ȘI SEMINȚE"

FAZA: NR.1 - CARACTERIZAREA PEDOCLIMATICA, HIDROGRAFICA, AGROCHIMICA A 
ZONELOR DE INTERES SI PRECIZAREA ELEMENTELOR TEHNOLOGICE CU IMPACT ASUPA

CRESTERII PRODUCTIILOR CULTURILOR SUCCESIVE DE PORUMB, FLOAREA-SOARELUI, SOIA SI 
CANEPA IN ACESTE PERIMETRE

TERMEN: 04.10.2019 – 31.10.2019



1.Obiectivul proiectului: 3.3.2.: Dezvoltarea cercetărilor de fiziologie şi de formare a calității şi a 
producției, pentru identificarea de noi căi de îmbunãtãțire

2.Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului: 

-Noi tehnologii sau noi secvenţe tehnologice pentru dezvoltarea culturilor succesive în condiții de 
irigare, dar și în condiții de neirigare pentru porumb, floarea soarelui, soia și cânepă de fibră și 
semințe;

-Studii complexe și de serie cu condiții pedoclimatice diferite în scopul stabilirii principalelor 
elemente ale tehnologiilor pentru realizarea de culturi succesive.

3.Obiectivul fazei: OM-1. Intocmirea unei documentari privind caracterizarea pedoclimatica, 
hidrografica, agrochimica si din punct de vedere al vegetatiei din zona de interes, respectiv din 
Campia Brailei, cu scopul elaborarii de tehnologii performante pentru culturile succesive de porumb, 
floarea-soarelui, soia si canepa, in sistem irigat si neirigat.



4.Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei: 

- 1 buc analiza zonala a cadrului pedoclimatic, hidrografic, hidrogeologic din zonele de 
interes

- 4 buc. fise experimentale cu tehnologiile de cultura pentru culturile succesive programate 

- 1 buc. analiza a asolamentelor din primul an experimental 

- 4 fise de cercetare pentru culturile succesive luate in studiu 

- 1 buc. website: https://scdabraila.wixsite.com/ader332



DEVIZ POSTCALCUL SCDA BRAILA - CP



DEVIZ POSTCALCUL SCDA SECUIENI – P1



• NOTA DE FUNDAMENTARE A 
MANOPEREI la devizul pentru
proiectul ADER 3.3.2./04.10.2019, 
cu titlul ”Cercetări privind
perfecţionarea tehnologiilor de 
semănat la culturile succesive sau
duble de porumb, floarea soarelui, 
soia şi cânepă de fibră şi seminţe”, 
Faza I

• Perioada de realizare a proiectului:

• a)data începerii fazei 1: 
04.10.2019

• b)data încheierii fazei 1: 
31.10.2019

• Nr. de zile lucrătoare în această 
perioadă: 19



CATEGORII DE CHELTUIELI
PREVĂZUTE PENTRU REALIZAREA
PROIECTULUI
(CONFORM HOTĂRÂRII
GUVERNULUI NR. 134/2011)
TOTAL FAZA 1: 44.016,42 LEI
DIN CARE: , DIN CARE (CONFORM 
HOTĂRÂRII GUVERNULUI 
134/2011):
CP – SCDA BRAILA: 30.100,44 LEI
P1 – SCDA SECUIENI: 13.915,98 LEI







6.Rezultate, stadiul realizării obiectivului, concluzii şi propuneri pentru continuarea proiectului:
Obiectivul Fazei 1 - Intocmirea unei documentari privind caracterizarea pedoclimatica, hidrografica,
agrochimica si din punct de vedere al vegetatiei din zona de interes, respectiv din Campia Brailei
(SCDA Braila – CP) si Podisul Moldovei (SCDA Secuieni – P1), cu scopul elaborarii de tehnologii
performante pentru culturile succesive de porumb, floarea-soarelui, soia si canepa, in sistem irigat si
neirigat – a fost realizat in totalitate, rezultatele fazei 1 fiind reprezentate de:
- 1 buc analiza zonala a cadrului pedoclimatic, hidrografic, hidrogeologic din zonele de interes
- 4 buc. fise experimentale cu tehnologiile de cultura pentru culturile succesive programate
- 1 buc. analiza a asolamentelor din primul an experimental
- 4 fise de cercetare pentru culturile succesive luate in studiu
- 1 buc. Website: https://scdabraila.wixsite.com/ader332
- Raport de activitate in extenso
Pentru continuarea proiectului se va respecta planul de realizare al fazei 2 (anul 2020), cu
implementarea fiselor experimentale si tehnologiilor de cultura proiectate in Faza 1 (2019).


