
STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE 

PENTRU POMICULTURA VOINESTI 

Com. Voinesti, Jud. Dambovita, cod postal: 137525 

E-mail: statiuneavoinesti@gmail.com 

Nr. 39 din 18.02.2019 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2018 
Pentru punctele: 

1. Numărul şi încadrarea în programele de cercetare (naţionale, sectoriale, nucleu, europene şi internaţionale) ale proiectelor contractate de unitatea de C-D şi  funcţia deţinută 

(director de proiect, partener); 

2. Obiectivele proiectelor de cercetare contractate şi obiectivele cercetărilor proprii, de profil, susţinute din venituri proprii; 

3. Rezultatele obţinute pentru fiecare obiectiv, prezentate în mod concret şi sintetic; 
4. Rezultate valorificate sau în curs de valorificare şi importanţa lor competitivă pe plan intern şi extern (inclusiv brevete şi omologări).  

 

Program / 

Proiect (Cod) 

Funcţia 

deţinută 
Titlul proiectului Obiectivele Rezultatele obţinute pentru fiecare obiectiv 

Rezultate valorificate sau în curs – 

importanţa lor 

Valoare 

2018 

(lei) 

În parteneriat     
SECTORIAL 

ADER 

3.2.2./2015 

 

Partener 

Responsabil 

proiect 

(Dr.ing. 

Valeria Petre) 

Ameliorarea 

speciilor 

pomicole în 

vederea creşterii 

siguranţei şi 

securităţii 

alimentare 

Evaluarea şi menţinerea 

stării biologice şi 

culturale a câmpurilor 

experimentale.  

 

Evaluarea materialului biologic hibrid, a 

selecţiilor de perspectivă şi a soiurilor existente 

din punct de vedere al producţiei de fructe, 

calităţii fructelor, prelucrării fructelor, 

rezistenţei la boli şi dăunători şi a vigorii de 

creştere.  

Îmbunătăţirea sortimentului de pomi prin 

înregistrarea şi brevetarea de noi soiuri. 

Organizarea de loturi demonstrative pentru 

promovarea noilor creaţii sortimentale. Editarea 

unei broşuri/pliant- scurtă descriere a soiurilor 

noi omologate, precum şi a celor recomandate 

pentru extinderea în plantaţiile comerciale.  

În anul 2018 s-au înmulţit în 

pepiniera SCDP Voineşti, 10 

selecţii de perspectivă la măr, 
care vor fi introduse într-o nouă 
microcultură de concurs.  

În anul 2018 a fost înscrisă la 

ISTIS pentru testare şi 

omologare elita de măr cu 
rezistenţă genetică la boli H 
8/86-92. 

S-a asigurat imagini cu noile 

soiuri de măr şi descrierea 

acestora pentru editarea 
pliantului. 

9.035 

SECTORIAL 
ADER 

3.3.1./2015 

Partener 

Responsabil 

proiect 

Cercetări privind 

menţinerea 

autenticităţii şi 

Dezvoltarea şi 

funcţionarea sistemului 

Pepiniera pomicolă a SCDP Voineşti, are în 

componenţă: Câmpul I – 2018 = 0,5 ha; Câmpul 

În anul 2018, s-au făcut 

observaţii în câmpurile 
pepinierei şi s-a constatat 

10.000 

mailto:statiuneavoinesti@gmail.com


 (Dr.ing. 

Gh.Petre) 

sănătăţii 

materialului de 

înmulţire pentru 

plantare pomicol 
categoriile 

biologice 

prebază, bază şi 

certificat prin 

metode 

biotehnologice şi 

fitosanitare. 

de producere şi 

menţinere a 

materialului biologic 

pomicol din categoriile 

PREBAZĂ, BAZĂ ŞI 

CERTIFICAT.  

 

II-2018 = 0,5 ha; Câmpul I -2019 = 1 ha; 

Marcotieră veche (23 ani), categoria Certificat = 

1 ha; d.c.: MM106 – 0,5ha, M26 – 0,25ha şi M9 

– 0,25ha; Marcotieră tânără (înfiinţată în anul 

2014), categoria Bază = 0,72ha d.c.: MM106-

0,39ha, M26 – 0,15ha, M9 T337 – 0,18ha; 

Plantaţii mamă ramuri altoi înfiinţate în anii 

2015 şi 2016 cu soiuri de măr, păr, prun, cais, la 

categoria Certificat. Plantaţie mamă ramuri altoi 

cu pomi în vârstă de peste 15 ani , categoria 

Certificat = 2 ha, din speciile: măr, păr, prun, 

cireş, vişin; cais; Plantaţie mamă seminceri , 

categoria Certificat = 1 ha, din speciile: 

corcoduş, prun, păr, cireş; Şcoala de puieţi = 

0,2ha. 

absenţa virusurilor la toate 
speciile şi soiurile componente 

ale câmpurilor pepinierei. 

În campania de altoire din anul 
2018, s-au folosit 500 ramuri 

din plantaţiile mamă de ramuri 

altoi la categoria Certificat.  

În anul 2018 s-au valorificat 
1.350 ramuri altoi la categoria 

Certificat, din speciile măr, păr, 

prun, cireş, vişin, la firma PF 
Gherghe Roxana, loc. Benca, 

jud. Teleorman şi I.I. Silviu 

Marin, loc. Videle, jud. 
Teleorman. 

În anul 2018 au fost livraţi la 10 

fermieri, un număr de 2.220 

pomi din categoria Certificat, 
pentru măsura de reconversie 

6.3. – micii fermieri. 
SECTORIAL 
ADER 
3.3.12./2015 

 

Partener 

Responsabil 

proiect 

(Dr.ing. 

Gh.Petre) 

Creşterea 

competitivităţii 

tehnico-

economice în 

pomicultură prin 

tehnologii 
adaptate la 

condițiile 

pedoclimatice 

din România în 

vederea 

implementării 

Subprogramului 

tematic Pomicol 

în perioada 
2015-2020 

Evaluarea şi menţinerea 

stării biologice şi 

culturale a câmpurilor 

experimentale.  

 

 

 

 

Cultura pomilor în sistem de mare densitate se 

extinde cu precădere la măr şi păr şi în Bazinul 

pomicol Dâmboviţa, datorită obţinerii de 

producţii superioare cantitativ şi calitativ, 

generând venituri profitabile pentru cultivatori.  

Într-o primă etapă, pomicultorii  dâmboviţeni, 

au promovat sistemele moderne la măr şi păr, 

folosind soiuri de provenienţă străină, care 

asigură producţii superioare cantitativ şi 

calitativ, fiind destul de bine adaptate la 

condiţiile pedoclimatice din Bazinul pomicol 

Dâmboviţa. 

Adaptarea celor mai moderne tehnologii 

pomicole aplicate la speciile seminţoase în 

România şi în ţările cu agricultură avansată în 

vederea limitării efectelor negative ale 

 SC Mere de Voineşti SRL, 

situată pe raza com. Voineşti, 

deţine suprafaţa de 23 ha cu 

măr şi 2 ha cu păr, cultivate în 

sistem de mare densitate, cu 

pomii în vârstă de 4-12 ani.  

La sortimentul compus din 

soiurile de măr Braeburn, Gala, 

Granny Smith şi Golden 

delicious, altoite pe portaltoiul 

M9, la desimea de 2.857 

pomi/ha, în anul 2018, la pomii 

în plină rodire s-au realizat între 

38,5 şi 68,4 t/ha.  

Soiurile de măr Idared, Gala, 

Ionaprince şi cele din grupa 

5.200 



schimbărilor climatice prognozate. Creşterea 

performanţelor economice şi a siguranţei în 

exploatare a actualelor tehnologii pomicole. 

 

Stark, în anul 2018, la vârsta de 

8 – 9 ani, au realizat producţii 

de 54,6 – 61,3 t/ha, la aceeaşi 

desime de plantare, de 2.857 

pomi/ha.  

Pe suprafaţa de 5 ha aparţinând 

proprietarului Ionescu Dan, la 

soiurile de măr Golden 

delicious, Idared, Granny 

Smith, Braeburn, Gala, altoite 

pe portaltoiul M9, la vârsta de 9 

ani s-au obţinut în medie 62,4 – 

68,6 t/ha. 

Proiecte finanţate de la buget 

 Director 

proiect (ing. 

Erculescu 

Mihaiela) 

 

Conservarea 

resurselor 

genetice în 

vederea 

utilizării 

fondului de 

germoplasmă 

la măr 

Luarea în evidenţă a 

soiurilor de măr din 

colecţia naţională şi 

identificarea genitorilor 

care vor fi studiaţi pentru 

utilizarea lor în programul 

de ameliorare la măr. 

S-a luat în evidenţă colecţia naţională cu 700 

soiuri de măr autohtone şi străine, urmând a fi 

nominalizaţi genitori potenţiali, utili 
programului de ameliorare la măr, după 

caracteristicile pozitive care se vor regăsi în 

hibrizii şi selecţiile de perspectivă şi noile soiuri 
de măr obţinute. 

În urma evidenţierii soiurilor 

din colecţia naţională, din 700 

genotipuri, 170 sunt soiuri de 
vară, 90 sunt soiuri de toamnă 

şi 440 sunt soiuri de iarnă.  

25.000 

 Director 

proiect 

(Dr.ing. 

Petre 

Valeria) 

Crearea de noi 

soiuri de măr 

cu rezistenţă 
genetică la boli, 

cu fructe de 

calitate, epoci 
diferite de 

maturare, 

pretabile 

sistemelor 
moderne de 

cultură 

 

Documentare şi analiză 

privind stabilirea 

metodologiei de lucru 

privind crearea de 

soiuri cu rezistenţă 

genetică la boli, prin 

scurtarea perioadei de 

obţinere a acestora.   

S-au luat în studiu genotipurile de măr din 

seriile hibride 2005, 2006, 2008, precum şi cele 

din seriile hibride 2012, 2013, 2014, 2016, 
2017, cu un număr de cca 4.000 genotipuri, 

fiind efectuate observaţiile specifice în vederea 

selecţiei de noi elite, utile programului de 

ameliorare la măr. . 

În primăvara anului 2019 se 

înfiinţează o nouă microcultură 

de concurs la măr cu 10 
genotipuri selecţionate, altoite 

pe portaltoiul M9. 

Elita de măr H 8/86-92 este 
înscrisă la ISTIS în anul 2 de 

studiu pentru testare în vederea 

omologării.  

30.000 



 Director de 

proiect 

(Dr.ing. 

Petre 

Gheorghe) 

 

Promovarea 
unei noi 

tehnologii şi 

secvenţe 
tehnologice, în 

scopul creşterii 

competitivităţii 

tehnico-
economice 

pentru cultura 

mărului 

Documentare şi analiză 
privind integrarea în 

tehnologiile moderne 

de noi soiuri authtone şi 
străine, cu rezistenţă 

genetică la boli,  

adaptate condiţiilor 

pedoclimatice din ţara 
noastră. 

Cultura pomilor în sistem de mare densitate, în 

care sunt prevăzute soiuri de măr cu rezistenţă 

genetică la boli, crează premizele dezvoltării 

unei pomiculturi moderne în Bazinele pomicole 

consacrate din ţara noastră.  

în anul 2018, cel mai ridicat potenţial de 

producţie s-a realizat la soiurile de măr 

Goldrush cu 45,2 t/ha şi Rubinola cu 42,2 t/ha, 

urmate de soiul Pionier cu 38,2 t/ha.  

Sistemul de mare densitate la 
măr se extinde în Bazinul 

pomicol Dâmboviţa, dovadă 

fiind suprafeţele de 23 ha 
cultivate cu măr la SC Mere de 

Voineşti, 5 ha la fermierul Dan 

Ionescu , livezile de măr şi păr 

de la I.I. Luminiţa Marin din 
Malu cu Flori şi alţi producători 

privaţi.  

30.000 

 Director de 

proiect (ing. 

Bolbose 

Cecilia) 

 

Elaborarea de 

strategii pentru 

prevenirea şi 

combaterea 
integrată a 

bolilor şi 

dăunătorilor 
din livezile de 

măr 

Documentare şi analiză 

privind elaborarea de 

secvenţe tehnologice 

pentru combaterea 
integrată a bolilor şi 

dăunătorilor din livezile 

de măr. 

Un rol important în combaterea integrată în 

livezile de măr o reprezintă utilizarea factorului 

genetic, care se referă la introducerea în cultură 

a soiurilor cu rezistenţă genetică la boli, care în 
anul 2018 s-au aplicat un număr de 7 tratamente 

cu insecticide, faţă de 13 tratamente aplicate la 

sortimentul sensibil. . 

Prin promovarea soiurilor de 

măr cu rezistenţă genetică la 

boli, creşte cantitatea de mere 

pe piaţă cu fructe care au un 
nivel scăzut de pesticide şi se 

reduc costurile şi cantităţile  de  

produse  pesticide  la efectuarea 
tratamentelor fitosanitare, 

pentru un hectar cu 50 – 55%.  

10.000 

Proiecte finanţate din venituri proprii 

 Director de 

proiect 

(Dr.ing. 

Petre 

Gheorghe) 

 

Verificarea în 
fermele proprii 

a rezultatelor 

obţinute, 

promovarea şi 
diseminarea 

acestora la 

producătorii 
privaţi 

Documentare şi analiză 

privind promovarea în 

cultură de noi soiuri 

authtone şi străine, cu 

rezistenţă genetică la 

boli,  adaptate 

condiţiilor 

pedoclimatice din ţara 

noastră. 

Soiurile de măr cu rezistenţă genetică la boli 
luate în studiu, la vârsta de 3 ani, prezintă o 

creştere în diametru al trunchiului cuprinsă între 

26,2 şi 28,2 mm la soiurile de măr Dacian, 

Florina şi Remar, fiind cele mai viguroase, 
urmate de soiurile Real şi Inedit cu dimensiunea 

trunchiului de 22,6 mm şi de 18 mm la soiurile 

de măr Romus 3 şi Iris, fiind de vigoare mai 
redusă.  

Promovarea soiurilor de măr cu 
rezistenţă genetică la boli, la 

pomicultorii privaţi din Bazinul 

pomicol Dâmboviţa, prezintă 

avantajul obţinerii unor 
producţii de fructe de calitate 

benefice consumatorilor.  

5.000 

TOTAL SUME ALOCATE ÎN ANUL 2018   124.235 

  

 



 
5. Lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste naţionale şi internaţionale, cu indicarea 

numărului de lucrări cotate ISI 

 

Nr. 

crt. 
Lucrarea ştiinţifică publicată în: 

Cotare 

ISI 

Reviste (cărţi, broşuri) naţionale 
1 Valeria Petre, Gheorghe Petre, Adrian Asănică : The improvement of the Romanian apple 

assortiment heritage with new varieties with grnrzic Resistance to disease – Revidar, Cezar and 

Valery. Scientific Papers. Series B, Horticulture Vol. LXII, 2018. 

1 

2 Valeria Petre, Gheorghe Petre (2018) : Noi soiuri de măr cu rezistenţă genetică la boli create la 

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti.  Sesiunea ştiinţifică, Congresul 

al XII-lea al SRH  organizat la ASAS Bucureşti, în data de 04.10.2018 şi la Sesiunea de referate 

ştiinţifice a ICDP Piteşti – Mărăcineni, 20.09.2018, lucrare apărută în Vol 16/2018, Hortus – 

revistă a horticultorilor şi viticultorilor.  

 

3 Valeria Petre, Gh. Petre: Soiul de măr «Cezar», Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer 

tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură. Vol XX  

 

4 Valeria Petre, Gh. Petre: Soiul de măr «Revidar», Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer 

tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură. Vol XX  

 

5 Valeria Petre, Gh. Petre: Soiul de măr «Valery»,  Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer 

tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură. Vol XX  

 

6 Gh. Petre: Tehnologia de obţinere a pomilor altoiţi de măr la categoria «Certificat». Vol XX, 

Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi 

silvicultură. Vol XX 

 

7 Gh. Petre, D-NComănescu, Valeria Petre: Tehnologia de cultură a soiurilor noi de măr cu 

rezistenţă genetică la boli , «Valery», «Cezar», «Revidar», Oferta cercetării ştiinţifice pentru 

transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură. Vol XX  

 

Reviste internaţionale 

1.  Nu/Da 

2.   

3.   

 
3. SCDP Voineşti a participat la Concursul naţional de mere organizat la ICDP Piteşti-Mărăcineni în data 

de 20.09.2018, unde soiul Generos s-a situat pe locul III din cele 40 probe prezentate la concurs.  

 4. Soiurile noi de măr au fost prezentate unei delegaţii de specialişti din Corea, care au vizitat 

staţiunea Voineşti în data de 18.10.2018 şi studenţilor de la Facultatea de Horticultură Bucureşti, în vizita 

de documentare organizată la SCDP Voineşti, în data de 19.10.2018.   

 

 

6. Manifestări ştiinţifice organizate de unitatea de C&D şi participări la evenimente 

ştiinţifice interne şi externe  

 

Nr. 

crt. 
Denumire manifestare Data şi locul desfăşurării 

Lucrări 

prezentate 

(nr.) 

Manifestări ştiinţifice interne 
1 Sesiune ştiinţifică  « Agriculture for Life, Life 8-10 iunie 2018, USAMV 1 



for Agriculture » Bucureşti, Fac. de Horticultură 

2 Sesiune  de referate ştiinţifice  20.09.2018,  

ICDP Piteşti-Mărăcineni    

2 

3 Sesiune ştiinţifică „ Congresul al XII-lea” al 

SRH, prilejuit de împlinirea a 105 ani de la 

Fondarea societăţii şi dedicat Marii Uniri 

04.11.2018, ASAS Bucureşti 2 

    

Manifestări ştiinţifice internaţionale 

    

7. Participări la târguri şi expoziţii  

Nr. crt. Denumire manifestare 
Data şi locul 

desfăşurării 
Nr. participanţi 

1. Participat cu probe, la Concursul 

naţional de mere, organizat la ICDP 

Piteşti-Mărăcineni. 

20.09.2018,  

ICDP Piteşti-

Mărăcineni. 

 

2. Participat cu probe de mere la 

Expoziţia organizată la ASAS, la 
Sesiunea ştiinţifică „ Congresul al XII-

lea” al SRH, prilejuit de împlinirea a 

105 ani de la Fondarea societăţii şi 
dedicat Marii Uniri 

04.11.2018,  

ASAS Bucureşti 

 

 

8. Activităţi de diseminare a rezultatelor obţinute de unitatea de C&D către beneficiari 

 

Nr. 

crt. 
Activitatea de diseminare 

Data şi locul 

desfăşurării 

Potenţiali 

beneficiari/nr. 

participanţi 

1.  Întâlniri organizate cu companiile Bayer- Science For A 

Batter Life şi Syngenta, pentru prezentarea produselor şi 

noutăţilor privind protecţia fitosanitară a pomilor. 

15 – 28.02.2018 

SCDP Voineşti 

75 pomicultori, 

cercetători, 

reprezentanţi DAJ, 

CA, Inspectoratul de 

protecţie a plantelor. 

2.  Săptămâna porţilor deschise în cadrul acţiunii „Şcoala 

altfel”. 

22 – 30.03.2018 

SCDP Voineşti 

 25 elevi din cadrul 

Liceului Tehnologic 

Voineşti. 

3. Vizită de documentare privind sistemele moderne de 

cultură a pomilor fructiferi. 

17.04.2018 

SCDP Voineşti 

25 studenţi din cadrul 

USAMV Bucureşti, 

Facultatea de 

Horticultură 

4. Tehnologia obţinerii materialului săditor pomicol, 

pretabil pentru înfiinţarea livezilor în Programul de 

dezvoltare a pomiculturii din perioada 2014 – 2020. 

24.07.2018 

SCDP Voineşti 

20 pepinierişti 

autorizaţi, cercetători, 

fermieri, amatori, 

invitaţi DAJ şi CA 

Dâmboviţa. 

5. Masă rotundă: Expoziţie cu degustarea soiurilor noi de 

măr  cu rezistenţă genetică la boli. 

18.10.2018 

SCDP Voineşti 

2 cercetători din 

Corea, însoţiţi de 2 

cercetători de la 

ICDP Piteşti-

Mărăcineni 

6 Vizită de documentare privind sortimentul de mere cu 19.10.2018 25 studenţi din cadrul 

USAMV Bucureşti, 



rezistenţă genetică la boli, cu degustare.  SCDP Voineşti Facultatea de 

Horticultură 

7. Masă rotundă: Expoziţie cu degustarea soiurilor noi de 

măr  cu rezistenţă genetică la boli, în cadrul proiectului 

„Pentru o viaţă sănătoasă” 

11.11.2018 

SCDP Voineşti 

20 elevi din cadrul 

liceului Ienăchiţă 

Văcărescu din 

Târgovişte şi câte 10 

elevi din Bulgaria, 

Turcia, Lituania.   

 

 

9. Cercetări de perspectivă 
 S.C.D.P. Voineşti continuă cercetările privind dezvoltarea şi modernizarea pomiculturii în 

Bazinul pomicol Dâmboviţa şi în zona sa de influenţă. 

 Cercetările de perspectivă se referă la: 

- Conservarea resurselor genetice şi utilizarea fondului de germoplasmă la măr. 
- Crearea de soiuri noi de măr şi păr cu rezistenţă genetică la boli cu potenţial ridicat şi fructe de 

calitate, cu epoci diferite de maturare, utilizând o metodologie proprie de scurtare a duratei de 

creare şi promovare în cultură. 
- Promovarea de noi sisteme de cultură, tehnologii şi secvenţe tehnologice, în scopul creşterii 

competitivităţii tehnico-economice pentru cultura mărului şi arbuştilor fructiferi. 

- Elaborarea de strategii pentru prevenirea şi combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor din 
livezile de pomi şi arbuşti fructiferi. 

- Multiplicarea şi diversificarea obţinerii de material biologic la pomi şi arbuşti fructiferi, în 

vederea înfiinţării de plantaţii moderne, cu perfecţionarea tehnologiilor de înmulţire.   

- Cercetări privind adaptarea tehnologiilor de cultură la principalele specii pomicole cultivate în 
zonele submontane la modificările climatice. 

- Verificarea în fermele proprii a rezultatelor obţinute, promovarea şi diseminarea acestora la 

producătorii privaţi. 

 

10. Dificultăţi – propuneri de rezolvare 

 Dificultăţi 

În anul 2018, deficitele financiare, au condus la întârzierea plăţii drepturilor salariale, cu efecte 
negative asupra desfăşurării în condiţii corespunzătoare a activităţii, atât pe linie de cercetare (participare 

limitată la manifestările ştiinţifice şi alte activităţi specifice), cât şi în activitatea de dezvoltare (tehnologii 
la limita de supravieţuire a pomilor, etc.) 

Situaţia  financiară a revenit la normal, odată cu apariţia HG nr.892/22. nov.2018, fiind anulate 
datoriile înregistrate la bugetul de stat şi furnizori, precum şi achitarea drepturilor salariale restante.  

 Lipsa  tinerilor cercetători şi a personalului ajutător din sectorul de cercetare. 

Propuneri de rezolvare  

- aplicarea în condiţii optime a lucrărilor tehnologice din plantaţiile aparţinând SCDP Voineşti; 

- stabilirea suprafeţelor cu plantaţiile intrate în declin prematur şi propuneri de înlocuire a acestora 
cu specii deficitare, solicitate la valorificare;  

- îmbunătăţirea structurii personalului angajat; 

- dotarea fermelor de dezvoltare cu utilaje performante. 

11. Elemente şi propuneri pentru o nouă strategie în domeniul cercetării, pe termen 

mediu şi lung 



Odată cu apariţia HG 892/22.nov.2018, deja s-a trecut la elaborarea unei strategii în 

domeniul cercetării  pe termen mediu şi lung, în vederea asigurării resurselor financiare de bază 

şi complementare de la bugetul de stat pentru cheltuielile curente şi de capital.  

Asigurarea numerică şi consolidarea profesională a personalului de cercetare prin sisteme 

de formare profesională, dat totodată prin creşterea salarizării acestora. 

Iniţierea unor tematici de cercetare-dezvoltare prioritare pe termen lung, de importanţă 

naţională care să aibă la bază obiectivele de dezvoltare durabilă a pomiculturii ţării noastre, în 

special crearea soiurilor la principalele specii pomicole, cu rezistenţă genetică la boli, adaptate 

mai bine la efectele schimbărilor climatice şi promovarea sistemelor moderne de cultură. 

Achiziţionarea de noi echipamente în vederea înlocuirii celor învechite pentru a putea 

face faţă standardelor din cercetarea pomicolă internaţională.  

Promovarea rezultatelor cercetării ştiinţifice din pomicultură prin activităţi de diseminare 

la producătorii privaţi în vederea creşterii rolului unităţilor din cercetarea pomicolă, în zonele 

consacrate. 

 

              D I R E C T O R ,                SECRETAR ŞTIINŢIFIC,    

  Ec. NEGOESCU Sorin-Ion   Dr.ing. PETRE Gheorghe 


