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SISTEM COMPLEX DE VALORIFICARE 

INTEGRALĂ A UNOR SPECII AGRICOLE CU 

POTENŢIAL ENERGETIC ŞI ALIMENTAR 

(VALINTEGR) 



 

Proiectul cuprinde 4 sub-proiecte componente: 
 

 1. Dezvoltarea unor tehnologii inovative de cultivare la specii 

cu potenţial energetic pentru biomasă. IC – Univ. Craiova 

 2. Optimizarea tehnologiilor de cultivare a unor specii cu 

potențial energetic şi alimentar (sorg, topinambur şi cânepă). IC – 

SCDA Secuieni 

 3. Valorificarea potențialului energetic al unor specii de plante 

agricole. IC – INMA 

 4. Valorificarea potențialului alimentar al culturilor agricole 

selectate (topinambur, semințe de sorg, turtele rezultate de la 

obținerea uleiului din semințe de cânepă presat la rece). IC – IBA 

  

  

  

   



Numărul de parteneri: 7 parteneri 

Durata proiectului complex CDI: 34 luni 

Bugetul aprobat (LEI): 5.287.500 

Coordonator proiect complex (CO) - STATIUNEA DE CERCETARE 

DEZVOLTARE AGRICOLA SECUIENI, parteneri:  

Partener 1 proiect complex (P1) - UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

Partener 2 proiect complex (P2) - INSTITUTUL NATIONAL DE 

CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI 

PROTECTIA MEDIULUI - ICPA BUCURESTI 

Partener 3 proiect complex (P3) - INSTITUTUL NATIONAL DE 

CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE 

AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA 

Partener 4 proiect complex (P4) - INSTITUTUL NATIONAL DE 

CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE – IBA 

BUCURESTI 

Partener 5 proiect complex (P5) – UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS„ 

GALAȚI 

Partener 6 proiect complex (P6) – STAȚIUNEA DE CERCETARE 

DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI 
 

CONSORȚIUL CARE A ELABORAT PROIECTUL: 



Resursa umană implicată în realizarea 

proiectului complex: 

TOTAL: 184 

Poziţii vacante: 14 cu normă întreagă 



OBIECTIVELE PROIECTULUI 

- îmbunătățirea performanței instituționale a partenerilor: SCDA Secuieni, Univ. 

Craiova, ICPA Bucureşti, INMA Bucureşti, IBA Bucureşti, Univ. Dunărea de Jos 

din Galaţi (UDJG) şi SCDCPN Dăbuleni; 

- dezvoltarea unor tehnologii şi echipamente inovative care să permită valorificarea 

integrală a producţiei culturilor de sorg (boabe şi zaharat), topinampur şi cânepă; 

- creşterea capacităților de transfer a rezultatelor obţinute aplicabile între parteneri şi 

în mediul economic și valorizarea competențelor acestora prin rezultate ale 

cercetării oferite mediului economic și social;  

- lărgirea gamei de servicii de cercetare oferite, perfecționarea și/sau specializarea 

resursei umană, respectiv dezvoltarea competențelor în domeniul principal de 

activitate prin tehnologiile, echipamentele şi produsele care urmează a fi obținute;  

- valorificarea integrală a produselor, subproduselor şi reziduurilor rezultate din 

culturile de sorg boabe şi zaharat, topinambur şi cânepă, în domeniul energetic şi 

alimentar; 

- optimizarea procesului de cultură a culturilor agricole vizate, corelat cu cele mai 

moderne tehnologii de cultivare şi valorificare, astfel încât să permită tuturor 

entităților implicate consolidarea competențelor științifice și tehnice. 



• locuri de muncă în cercetare susținute prin program: 14 - SCDA 

Secuini: 2 persoane, Universitatea din Craiova: 1 persoană; INMA 

Bucuresti: 4 persoane, ICPA: 1 persoană; IBA: 3 persoane; UDJG: 1 

persoană şi CCDCPN Dabuleni: 2 persoane.  

• cereri brevete depuse la nivel naţional şi internaţional: 8 

• Produse noi: 4 

• Produse alimentare funcționale: 4 

• Tehnologii noi: 4 

• Tehnologii noi la nivel de laborator: 4 

 

REZULTATE PRECONIZATE PRIN DERULAREA ȘI 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 



Bugetul proiectului complex CDI (lei): 5.287.500,00  



Etapa I - 2018 

Denumire: Studiul prospectiv privind stadiul actual al cunoasterii, privind unele culturi agricole (sorg si 

topinambur) cu potențial energetic. Proiectare dispozitive experimentale și echipament tehnic plantat 

tuberculi topinambur. Realizarea și testarea componentelor tehnologiilor de cultivare a unor noi genotipuri 

de sorg și topinambur. Realizare și testare echipament tehnic plantat tuberculi de topinambur. Studiul 

pedologic si agrochimic. Asigurarea suportului informațional ca punct de plecare in elaborarea unei 

strategii eficiente de realizare și dezvoltare proiect. Studiul tegnologic privind tehnologiile de cultivare sorg, 

cânepă. Realizare experiențe de câmp. Studii privind tehnologiile, echipamentele și parametrii tehnologiilor 

de cultură ale sorgului zaharat și topinamburului. Proiectare instalație presare tulpini sorg. Proiectare 

bioreactor biogaz. Proiectare instalație obținere alcool brut. Execuție model experimental IOAB (parțial). 

Execuție model experimental IOAB (parțial). Studii privind stadiul actual al cercetărilor în domeniul 

producerii alimentelor funcționale. Experimentări de obținere a ingredientelor funcționale. Experimentări 

privind caracterizarea complexă a materiilor prime. 

 

 

Rezultate așteptate: Studiul prospectiv=2 buc.; Documentație=2 buc.; Fișe tematice de cercetare=3 buc.;  

Documentație de execuție=1 buc.; Cerere brevet=1 buc.; Secvențe tehnologice=1 buc.; secvențe 

tehnologice topinambur=1 buc.; Studii=24 buc.; Studiu tehnologic=1 buc.; Articol BDI=4 buc.; Genotipuri 

valoroase introduse în cultură= 3 buc.; Noi angajați pe proiect=2 buc.; Documentații de execuție=3 buc.; 

Produs nou (parțial); Metodologie=1 buc.; Ingrediente=3 buc.; Portofoliu analize= 3 buc. 

Data de începere: 1.03.2018 

 

Data de finalizare a etapei: 30.12.2018 


