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Proiecte de cercetare realizate și în curs de derulare la SCDP Voinești, în 

perioada 2000 – 2021 

 

a). Conducător proiect: 

1. Proiect 3284/2002 în Program Agral: Elaborarea tehnologiei de exploatare 

intensivă a soiurilor de măr cu rezistenţă genetică la boli pentru producerea merelor de 

calitate cu cheltuieli minime şi nivel redus de poluare asupra mediului. 

2. Proiect 3451/2004 în Program Agral: Sistem integrat pentru îmbunătăţirea 

calităţii merelor la unele soiuri rezistente la boli pe piaţa românească. 

 3. Proiect 362/2002 în Program Biotech: Selecţia unor genotipuri de măr obţinute 

prin mutageneză indusă pentru diversificarea  sortimentului, cu influenţe benefice asupra 

protejării sănătăţii oamenilor şi a mediului înconjurător. 

 4. Proiect 3345/2004 în Program Biotech: Îmbunătăţirea sortimentului la măr cu 

genotipuri rezistente la boli obţinute prin mutageneză indusă în vederea realizării unor 

producţii ecologice. 

5. Proiect CEEX  409/2005, contract 42/01.01.2005: Crearea şi testarea materialului 

biologic rezistent la boli, în vederea selecţiei de noi soiuri de măr şi păr cu fructe de calitate 

pretabile culturii ecologice. 

 6. Proiect CEEX 757, contract 757/2006: Reabilitarea şi reconstrucţia ecologică a 

haldelor de steril prin cultura organică a afinului cu tufă înaltă, alternativă de valorificare a 

terenurilor degradate în exploatările de suprafaţă. 

 7. Proiect C 32120/2008 în Programul PN II – Parteneriate „Selecţia biotipurilor de 

măceş, cătină şi soc din flora spontană, în vederea constituirii fondului de germoplasmă-

suport pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate şi diminuarea efectelor 

modificărilor climatice”. 

8. Proiect C 153 bis/2013 – „Multiplicarea materialului săditor pomicol de înaltă 

calitate la măr, adaptat condiţiilor pedoclimatice specifice zonei de influenţă a SCDP 

Voineşti”. 

 9. Proiect C 163/2014 – „Implementarea sistemului de mare densitate la măr, cu 

soiuri rezistente genetic la boli, în scopul obţinerii de producţii adaptate la exigenţele 

standardelor de calitate ale U.E. ”. 

 10. Proiect C 132/2015 – „Promovarea unor soiuri de măr rezistente genetic la boli, 

în scopul obţinerii de producţii adaptate la exigenţele standardelor de calitate ale U.E.”.    

 11. Proiect C 133/2015 – „Promovarea unor soiuri de cireş care să răspundă 

cerinţelor şi standardelor actuale de calitate”.   

 

 b) Proiecte de cercetare finanțate de la buget 

 1. Proiect 5344/2018 – ”Conservarea resurselor genetice în vederea utilizării fondului 

de germoplasmă la măr”. 

 2. Proiect 5343/2018 – ”Crearea de noi soiuri de măr cu rezistenţă genetică la boli, cu 

fructe de calitate, epoci diferite de maturare, pretabile sistemelor moderne de cultură”. 

 3. Proiect 5368/2018 – ”Promovarea unei noi tehnologii şi secvenţe tehnologice, în 

scopul creşterii competitivităţii tehnico-economice pentru cultura mărului”. 
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 4. Proiect  5345/2018 – ”Elaborarea de strategii pentru prevenirea şi combaterea 

integrată a bolilor şi dăunătorilor din livezile de măr”. 

 

 c) Proiecte de cercetare finanțate din venituri proprii 

 1. Proiect 5369/2018 – ”Verificarea în fermele proprii a rezultatelor obţinute, 

promovarea şi diseminarea acestora la producătorii privaţi”. 

 

 d). În parteneriat 

 1. Proiect C 28/1999 în Program Relansin, Titular ICDP Pitești–Mărăcineni: 

”Cercetări privind creşterea calităţii fructelor în vederea pregătirii economiei pomicole 

româneşti faţă de presiunea concurenţială de pe piaţa internă şi cea a Uniunii Europene”. 

 2. Proiect 607/2000 în Program Relansin, Titular ICDP Pitești–Mărăcineni: 

”Crearea de soiuri noi de pomi fructiferi, rezistente la boli, pretabile agriculturii biologice”. 

 3. Proiect  Grant 4533 Ro, Titular ICDP Pitești–Mărăcineni: ”Extinderea tehnologiei 

de producere a merelor de calitate, cu cheltuieli minime, în fermele private”. 

4. Proiect C 51-064/2007, în Programul PN II – Parteneriate, Titular ICDP Piteşti- 

Mărăcineni „Crearea de populaţii hibride în vederea prevenirii eroziunii genetice şi lărgirea 

bazei de selecţie pentru obţinerea de noi soiuri de păr, pretabile sistemelor de agricultură 

durabilă”. 

5. Proiect C 52112/2008, în Programul PN II – Parteneriate, Titular ICPA – 

Bucureşti „Cercetare interdisciplinară privind utilizarea Morus sp. în producţia avicolă”. 

6. Proiect C 61-040/2007, în Programul PN II – Parteneriate, Titular ICDP Piteşti – 

Mărăcineni „Strategii bionumetrice de combatere a unor dăunători din pomicultură utilizând 

biocide din ultima generaţie”. 

7. Proiect MAKIS AG 141929, Titular USAMV Bucureşti „Cercetări privind 

relansarea culturii mărului la standarde moderne prin înfiinţarea unor plantaţii ecologice cu 

soiuri rezistente la boli, altoite pe portaltoi de vigoare redusă (M9)”. 

8. ADER 1.1.8/2011, Titular ICDP Pitești–Mărăcineni, ”Colectarea, menţinerea şi 

utilizarea biodiversităţii genetice autohtone pentru elaborarea de strategii integrate utile 

programelor de ameliorare a speciilor pomicole”.  

9. ADER 1.1.9/2011, Titular ICDP Pitești–Mărăcineni, ”Identificarea de genotipuri 

pomicole tolerante la stres termic, hidric şi biotic, pretabile la sistemele tehnologice specifice 

agriculturii durabile”.  

10. ADER 1.2.3/2011, Titular ICDP Pitești–Mărăcineni, ”Tehnologii pomicole 

inovative delimitare a impactului negativ al schimbărilor climatice”.  

11. ADER 3.2.1/2011, Titular ICDMH – Horting, ”Dezvoltarea de tehnici şi metode 

specifice de uscare şi deshidratare, depozitare şi stocare a produselor horticole în vederea 

menţinerii calităţii şi creşterii competitivităţii fermelor de semi-subzistenţă”.  

12. ADER 1.1.13/2013, Titular ICDP Pitești–Mărăcineni,  ”Zonarea sortimentelor 

de specii, portaltoaie şi soiuri pe bazine pomicole, în funcţie de condiţiile pedoclimatice şi 

socioeconomice”.  

13. ADER 3.2.2/2015, Titular ICDP Pitești–Mărăcineni, ”Ameliorarea speciilor 

pomicole în vederea creşterii siguranţei şi securităţii alimentare”.  

14. ADER 3.3.1/2015, Titular ICDP Pitești–Mărăcineni, ”Cercetări privind 

menţinerea autenticităţii şi sănătăţii materialului de înmulţire pentru plantare pomicol 

categoriile biologice prebază, bază şi certificat prin metode biotehnologice şi fitosanitare”. 

15. ADER 3.3.12/2015, Titular ICDP Pitești–Mărăcineni, ”Creşterea  

competitivităţii tehnico-economice  în pomicultură  prin  tehnologii adaptate  la  condițiile 

pedoclimatice  din România  în  vederea implementării Subprogramului  tematic Pomicol în 

perioada 2015-2020”. 



16. ADER 7.2.2/2019, Titular ICDP Pitești–Mărăcineni, ”Implementarea unor noi 

metode de ameliorare a speciilor pomicole în vederea eficientizării și reducerii timpului în 

procesul de selecție”.  

 

 e). Teme de cercetare finalizate în anul 2002. 

 Program „Orizont 2000” 

 1. Tema A4 – ”Menţinerea şi evaluarea bazei genetice după descriptorii EPG/GRI, la 

specia măr”. 

 2. Tema A 18 – ”Microzonarea climatică a mărului şi prunului în funcţie de 

desfăşurarea fenofazelor înfloritului şi productivităţii soiurilor”. 

3. Tema A 32 – ”Cercetări privind dezvoltarea bioecologică a patogenilor din 

ecosistemelor de măr, păr şi prun pentru diminuarea potenţialului biologic al acestora prin 

diferite mijloace de prevenire şi combatere în condiţiile protejării mediului”. 

 4. Tema A 33 – ”Stabilirea unor verigi tehnologice de aplicare a erbicidelor în doze 

optimizate cu grad redus de impact asupra mediului”. 

 5. Tema A 35 – ”Monitorizarea populaţiilor de dăunători din plantaţiile de măr, păr 

şi prun prin diferite metode agrobiologice cu impact redus asupra mediului”. 

  

 

 


