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RAPORT ANUAL/FINAL DE ACTIVITATE 
privind desfășurarea programului-nucleu 

Modele durabile de evaluare si prevenire a riscurilor fitosanitare si de mediu din culturile agricole si 
forestiere/MODERNFITO/ cod PN-18-41) 

 
 

Durata programului: 9 luni 
Data începerii: 09.03.2018  Data finalizării: 10.12.2018 
 
1. Scopul programului: reducerea impactului pesticidelor asupra biodiversitatii si sigurantei 

alimentare prin elaborarea unor sisteme alternative pentru combaterea agentilor de daunare 
 
2. Modul de derulare al programului 
 

2.1. Descrierea activităţilor  
 

In cadrul proiectului (PN 18 41 01 01): „Biopesticide autohtone destinate sistemelor de 
management sustenabil al agenților de dăunare din culturile agricole și forestiere”, activitatile de c-d 
au vizat identificarea unor metode inovative de formulare a agentilor de control microbiologic 
(bacterii, fungi) care să asigure o cât mai bună eficacitate si viabilitate a substanţei active. 

In cadrul fazei 1 (Elaborarea şi realizarea modelelor experimentale pentru formulările 
microbiologice), s-au desfasurat urmatoarele activitati: 

- elaborarea metodei inovative de formulare a biopesticidelor cu efect fungicid (pe baza unui 

complex microbiologic alcătuit din tulpini bacteriene și fungice);  

- elaborarea metodei inovative a biopesticidelor cu efect insecticid (pe bază de ciuperci 

entomopatogene) 

In cadrul fazei 2.1 (Evaluarea eficacitatii biologice a formularilor noi de biopesticide), s-au 
desfasurat urmatoarele activitati : 

- elaborarea procedurii de evaluare a stabilitatii virulentei bioinsecticidelor în conditii de 
laborator 

- elaborarea procedurii de evaluare a stabilitatii virulentei bioinsecticidelor în conditii de câmp 
- elaborarea procedurii de testare a stabilitatii biologice/viabilitatii formularilor de 

biopesticide 

In cadrul fazei 2.2.1 (Realizarea procedeelor de obtinere a organismelor-test de laborator), 
s-au desfasurat urmatoarele activitati : 

- elaborarea metodei de obţinere a culturilor microbiene-test 
- elaborarea metodei de obţinere a insectei-test 

In cadrul fazei 2.2.2 (Evaluarea stabilitatii formularilor noi de biopesticide pe organisme-test de 

laborator), s-au desfasurat urmatoarele activitati : 
- testarea biologica a formularilor fungicide 

- testarea biologica a formularilor insecticide 

In cadrul proiectului (PN 18 41 02 01) „Evaluarea agrobiocenozelor din culturi de floarea-
soarelui sub acțiunea factorilor antropici şi măsuri de redresare ecologică”, activitățile de c-d au avut 
în vedere analiza şi evaluarea biocenozelor (agenți patogeni, nevertebrate dăunătoare si folositoare, 



buruieni) din culturi de floarea-soarelui amenajate in sistem cu si fără perdele forestiere de protecție 
în Dobrogea. 

In cadrul fazei 1 (Elaborarea procedurilor de lucru şi a modelelor experimentale pentru studiul 
biocenozelor din cultura de floarea-soarelui) s-au desfășurat următoarele activități: 

- elaborarea metodelor şi a tehnicilor de lucru; 
- supravegherea culturilor de floarea-soarelui şi colectarea in dinamică a materialului biologic 

(monitorizare); 
In cadrul fazei 2.1 (Evaluarea stării ecologice a biocenozelor din cultura de floarea-soarelui în 

sistem de agricultura cu perdele forestiere de protecție din punct de vedere al agenților patogeni şi 
buruienilor), s-au desfășurat următoarele activități: 

- supravegherea culturilor de floarea-soarelui şi colectarea in dinamică a materialului biologic 
- identificare materialului biologic 
- prelucrarea şi sinteza datelor 
In cadrul fazei 2.2.1 (Evaluarea stării ecologice a biocenozelor din cultura de floarea-soarelui în 

sistem de agricultura cu perdele forestiere de protecție din punct de vedere al artropodelor 
dăunătoare), s-au desfășurat următoarele activități : 

- colectarea in dinamică a materialului biologic 
- identificare materialului biologic 
- prelucrarea şi sinteza datelor 
In cadrul fazei 2.2.2 (Evaluarea stării ecologice a biocenozelor din cultura de floarea-soarelui în 

sistem de agricultura cu perdele forestiere de protecție din punct de vedere al artropodelor auxiliare), 
s-au desfășurat următoarele activități: 

- colectarea în dinamică a materialului biologic 
- identificare materialului biologic 
- prelucrarea şi sinteza datelor 
In cadrul ambelor proiecte s-au desfasurat activitati de diseminarea a rezultatelor obtinute, prin 

prezentarea acestora la manifestari stiintifice în domeniu, precum si prin publicarea de articole în 
reviste de specialitate. 

 

2.2. Proiecte contractate 
 

Cod 
obiectiv 

Nr. 
proiecte 

contractate 

Nr. 
proiecte 
finalizate 

Valoare 
(mii lei) 

Total (lei) 

2018 2018 

1. PN 18 41 01 01 1 1 390,913 390.913 
2. PN 18 41 02 01 1 1 223,600 223.600 

Total: 614,513 614.513 
 
 

3. Analiza stadiului de atingere a obiectivelor programului 
In conformitate cu planurile de realizare ale proiectelor componente, obiectivele 

programului au fost atinse integral, dupa cum urmeaza: 
- au fost identificate metode inovative de formulare a agentilor de control 

microbiologic (bacterii, fungi) care să asigure o cât mai bună eficacitate si viabilitate 

a substanţei active; 

- a fost  elaborata metoda de evaluare a stabilitatii biologice a formularilor de 

bioinsecticide; 



- au fost stabiliti parametrii optimi de multiplicare a microorganismelor, respectiv de 

creştere în masă a insectelor utilizate ca organisme-test în activitatea de evaluare a 

stabilităţii biologice a noilor formulari microbiene; 

- a fost elaborata metoda de evaluare a stabilitatii în timp a proprietatilor biologice ale 

noilor formulari de biopesticide; 

- au fost elaborate si folosite procedurile de lucru care au inclus metode şi tehnici 

specifice pentru colectarea si analiza materialului biologic aferent agrocenozelor 

culturii de floarea soarelui;  

- au fost identificate, inventariate si analizate componentele comunităților de agenți 

patogeni, buruieni si artropode dăunătoare si utile din agrocenozele de floarea 

soarelui; 

- au fost diseminate si publicate rezultatele obținute în cadrul proiectului; 

- au fost elaborate 6 studii: 

o Studiu privind interactiunea microorganismelor bacteriene si fungice in 

vederea formularii ca biofungicide  

o Studiu privind produsele de conditionare utilizabile pentru formularea 

agentilor de control microbiologic  

o Influența microclimatului creat de perdelele forestiere asupra îmburuienării 

culturilor de floarea soarelui 

o Structura taxonomică a populațiilor de nevertebrate dăunătoare din cultura 

de floarea soarelui protejată de perdele de Robinia pseudoacacia în judeţul 

Constanţa 

o Comportarea unor hibrizi de floarea soarelui la atacul principalilor agenți 

patogeni in condițiile anului 2018 în Dobrogea 

o Evaluarea faunei utile din culturi de floarea soarelui in sistem cu perdele 

forestiere de protectie 

 

4. Prezentarea rezultatelor 
 

Documentaţii, studii, lucrări, planuri, scheme şi altele asemenea: 
 

Tip Nr. total  în 2018  

Documentaţii   

Studii 6 6 

Lucrări 14 14 

Planuri   

Scheme   

Altele asemenea (se vor specifica)   
 
 
 
 
 



Din care: 
 

Lucrări/comunicări ştiinţifice publicate la manifestări ştiinţifice (conferinţe, seminarii, 
worksopuri, etc):  
 

Nr. 
crt.  

Titlul articolului, Manifestarea ştiintifică, Volumul, 
Pagina nr. 

Nume Autor 
An 

apariţie  

1 Colonizarea endofita a plantelor de ardei cu o tulpina 
autohtona de Beauveria bassiana, “Sesiunea anuală de 
comunicări științifice a ICDPP“  Volumul de Rezumate , 
pag.61-62 

Monica Mihaela Dinu, Ana-
Cristina Fatu, Ana-Maria 

Andrei 

2018 

2 Influence of storage on synthetic media method on the 
virulence of entomopathogenic fungus Beauveria 
bassiana, International Scientific Conference in 
Microbial Biotechnology 4-th edition11-12 oct. 2018 
Chisinau, Vol. de rezumate al conferintei, pag. 130 

Ana-Cristina FĂTU, Mihaela 
Monica DINU, Ana-Maria 

ANDREI 

2018 

3 Biological control potential of entomopathogenic fungi 
isolated from natural outbreaks in Romania , 
International Scientific Conference in Microbial 
Biotechnology 4-th edition11-12 oct. 2018 Chisinau, Vol. 
de rezumate al conferintei, pag. 129 

Dinu Mihaela Monica, Fatu 
Ana- Cristina, Andrei Ana-

Maria  

2018 

4 Plant growth promoting bacteria with antifungal 
activity. Conferinta internationala a USAMV Bucuresti 
“Agriculture for Life, Life for Agriculture”, 7-9 iunie, 

2018, Bucuresti/ LXII: 661-666 

Boiu-Sicuia Oana-Alina, 

Dinu Sorina, Petrisor 

Cristina, Constantinescu 

Florica 

2018 

5 Test method for assessing the biological stability of 
fungal entomopathogenic bioinsecticides/ ISBA-INMA 
TEH, Agricultural and Mechanical Engineering, 2018, 
pag. 495-500 

Dinu Mihaela Monica, Ana-
Cristina Fatu, Ana-Maria 
Andrei, Adriana Muscalu 

2018 

6 Nutritive and formulation substrate for Beauveria 
bassiana. ISBA-INMA TEH, Agricultural and Mechanical 
Engineering, pag. 501-506.  

Dinu Mihaela Monica, Ana-
Cristina Fatu, Ana-Maria 

Andrei 

2018 

7 Structura taxonomică a populațiilor de nevertebrate din 
cultura de floarea soarelui protejată de perdele de 
Robinia pseudoacacia în judeţul Constanţa. /Sesiunea 
anuală de comunicări științifice a ICDPP București, , 
București,  9.11.2018. /Volum de rezumate, pag. 54. 

Manole Traian, Chireceanu 
Constantina, Manole 
Dumitru, Chiriloaie-Palade 
Andrei, Teodoru Andrei 

2018 

8 Comportarea unor hibrizi de floarea soarelui condițiile 
anului 2018, în Dobrogea/Sesiunea anuală de 
comunicări științifice a ICDPP 
București,9.11.2018/Volum de rezumate, pag. 44. 

Jinga Vasile, Manole 
Dumitru, Giumba Ana 
Maria, Radu Ioan 

2018 

9 Influence of Bacillus sp. based bioproducts on 
potato plant growth and control of Rhizoctonia 
solani / 17th International Symposium ”Prospects 
for the 3rd Millennium Agriculture”, 27-29 sept. 
2018, Cluj Napoca/ pag. 341. 

Sorina Dinu, Oana-Alina 

Boiu-Sicuia, Florica 

Constantinescu 

2018 

 

 
 
 



Lucrări publicate în alte publicaţii relevante: 
 

Nr. Titlul articolului Numele Jurnalului, 
Volumul, Pagina nr.  

Nume Autor Anul 
publicării 

1. Plant growth promoting bacteria 
with antifungal activity.  

Scientific Papers. Series B 
- Horticulture, LXII: 661-
666. 

Boiu-Sicuia Oana-Alina, 
Dinu Sorina, Petrisor 
Cristina, Constantinescu 
Florica 

2018 

2. Taxonomic structure of 
invertebrates communities from 
sun flower crops in Robinia 
pseudoacacia forest belt system 
in Constanta County 

Romanian Journal for 
Plant Protection,  vol XI, 
(in press) 

Manole Traian, 
Chireceanu Constantina, 
Manole Dumitru, 
Chiriloaie-Palade 
Andrei, Teodoru Andrei 

2018 

3. Behaviour of some sunflower 
hybrids in climatic conditions of 
2018 in Dobrogea 

Romanian Journal for 
Plant Protection,  vol XI 
(in press) 

Jinga Vasile, Manole 
Dumitru, Giumba Ana 
Maria, Radu Ioan 

2018 

4. The influence of the microclimate 
created by the forest belt on 
weed infestation in sunflower 
crops 

Romanian Journal for 
Plant Protection, vol XI (in 
press) 

Grădilă Marga, Jalobă 
Daniel 

2018 

5. Endophytic colonization of pepper 
plants with a local Beauveria 
bassiana strain 

Romanian Journal for 
Plant Protection, vol XI (in 
press) 

Monica Mihaela Dinu , 
Ana-Cristina Fatu, Ana-
Maria Andrei 

2018 

 

Broşură: Metode de formulare a biopreparatelor microbiene pentru protectia plantelor 
(2018). Ed. OSCAR PRINT, ISBN 978-973-668-487-6, 81 pag. (autori: Monica Mihaela Dinu , 
Ana-Cristina Fatu, Ana-Maria Andrei, Sorina Dinu, Cristina Petrisor, Oana Boiu-Sicuia, Florica 
Constantinescu). 
 
Tehnologii, procedee, produse informatice, reţele, formule, metode şi altele asemenea 

 

Tip Nr. Total 
 

2018 

Tehnologii - - 

Procedee - - 

Produse informatice - - 

Reţele - - 

Formule - - 

Metode 4 4 

Altele asemenea (se vor specifica - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Structura de personal 
 

Personal CD (Nr.) 2018 

Total personal 26 

Total personal CD 18 

          cu studii superioare 18 

          cu doctorat 11 

          doctoranzi 3 

 
 
Aprecieri asupra derulării programului şi propuneri 
 

Programul NUCLEU PN-18-41 (contract nr. 24N/2018) s-a desfasurat conform 
planului de activitate propus în cele 2 proiecte componente. Lucrarile au corespuns din 
punct de vedere stiintific, tehnic si economic cu clauzele contractuale. 
 

DIRECTOR GENERAL, 
 

DIRECTOR DE PROGRAM, DIRECTOR ECONOMIC, 

Dr. ing. Florica CONSTANTINESCU Dr. biol. Ana-Maria ANDREI Ec. Cristina TĂNĂSESCU 
 

 

    

 


