
Anexa 5.3

Nr. Proiect Rezultat Luna
crt.

Contract
2003

1 Proceduri si tehnici experimentale privind  fitoextracţia asistata de 
un chelat proceduri decembrie

Contract: 203/4.09.2003
Acronim: AGRAL 203

2
Procedeu de evaluare a impactului componentilor substratului 
mineralogic coloidal asupra insusirilor fizice, chinice, biologice si de 
troficitate ale solului

proceduri iunie

Contract: 77/18.10.2001
Acronim: AGRAL 77

3
Procedura (Standard SR EN 13652:2003 Amelioratori de sol si 
substraturi de cultura - extractia nutrientilor si elementelor solubile 
in apa)

proceduri septembrie

Contract: 405/16.04.2003
Acronim: ASRO

4 1. Colectie microorganisme, 2. Plan de interventie rapida la nivelul 
solului in conditiile unui atac bioterorist normativ decembrie

Contract: 03-PP-3456/01.10.2003
Acronim: BIOTECH 3456

5
Procedura (Standard SR EN 13040:2003 Amelioratori de sol si 
substraturi de cultura ) pregatirea esantionului pentru analize 
chimice si fizice, determinarea continutului in substanta uscata, 
umiditatii si densitatii aparente in stare compacta in laborator)

proceduri iunie

Contract: 2331/10.10.2001
Acronim: CALIST 2331

6 Procedura (Standard SR EN 13041:2003 determinarea 
proprietatilor fizice-densitatea aparenta in stare uscata, volum de 
aer, volum de apa, indice de concentratie si porozitate totala)

proceduri decembrie

Contract: 2331/10.10.2001
Acronim: CALIST 2331

7
Metodologie privind integrarea informatiilor pentru utilizarea 
terenurilor in evaluarea impactului activitatilor agricole asupra 
resurselor de apa

metodologie iunie

Contract: C20/ICIM/03.03.2003
Acronim: ICIM

8 Metodologie privind utilizarea datelor de sol-Teren in stabilirea 
vulnerabilitatii la poluarea cu nitrati din surse agricole metodologie decembrie

Contract: C21/ICIM/03.03.2003
Acronim: ICIM

9 Metodologia unitara de realizare a bazelor de date ale unitatilor de 
sol-teren la nivel national si judetean metodologie noiembrie

Contract: C3/2003
Acronim: MAPAM

10
Sistem de programe pentru gestiunea si prelucrarea informatiilor din
Baza de Date a Unitatilor de Sol-Teren la nivel judetean - Date de 
Baza  "BDUST-B2"

model 
functional noiembrie

Contract: C3/2003
Acronim: MAPAM

11 Sistem informatic geografic pentru managementul culturii cartofului 
in judetul Brasov

model 
functional noiembrie

Contract: 10 / 2003
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Contract
Acronim: RELANSIN 10

12 Studiu privind calitatea solurilor agricole din 13 judete din sudul tarii. 
Studiu privind procesele de degradare si/sau poluare din cele 13 
judete. Asistenta tehnica privind cultivarea speciilor semincere.

noiembrie

Contract: 276/199
Acronim: RELANSIN 276

13 Documentatie de omologare pentru patru ingrasaminte complexe 
foliare normativ iunie

Contract: 372/ 24.12.1999
Acronim: RELANSIN 372

14 Baza de Date Eco-Pomicola (BDEP)
model 

functional iunie

Contract: 553 / 05.09.2000
Acronim: RELANSIN 553

15 Model de simulare a dinamicii nitratilor in zonele vulnerabile la 
poluarea cu nitrati din judetul Calarasi

model 
functional septembrie

Contract: IQC 21/04.2003
Acronim: Water IQC Romania APRA-USAID
2004

16
Studiu prospectiv ( de fezabilitate) pentru dezvoltarea si acreditarea 
unui laborator de terta parte pentru incercari si analize de 
ingrasamnte in vederea evaluarii conformitatii

proceduri iulie

Contract: Nr.90 / 06.11.2003 Act aditional: Nr.1/ 22.03.2004
Acronim: CALIST 90

17 Procedura de laborator si model experimental de producere de 
ingrasaminte lichide ecologice pentru fertilizarea culturilor in sere

proceduri iunie

Contract: 209/05.09.2003
Acronim: AGRAL 209

18 Model de integrare a datelor satelitare pentru determinarea 
umidităţii de suprafata a solului

model 
functional iunie

Contract: C25/09.2002
Acronim: AGRAL 25

19 Model de evaluare a bilanţului azotului în sol la nivel de fermă 
vegetală şi/sau animală

model 
functional decembrie

Contract: 338/01.09.2004
Acronim: AGRAL 338

20
Studiu prospectiv asupra posibilitatilor pe care le ofera substratul 
mineralogic coloidal in fundamentarea si optimizarea unor masuri 
de protectie si conservare a fertilitatii solului

normativ 2004

Contract: 77/18.10.2001
Acronim: AGRAL 77

21

1. Modele de distributie a componentilor substratului mineralogic 
coloidal pentru fundamentarea unor masuri de protectie si 
conservare a fertilitatii solului. 2. Indicatori de apreciera cantitativa a 
substratului mineralogic coloidal in vederea optimizarii unor masuri 
tehnologice de protectie si conservare a fertilitatii solului. 3. Scheme 
privind evolutia componentilor substratului mineralogic coloidal sub 
influenta unor tehnologii de cultura a plantelor (fertilizare, amendare 
calcica), in vederea anticiparii reactiei de raspuns a solului la astfel 
de interventii.

model 
functional 2004
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Contract
Contract: 77/18.10.2001
Acronim: AGRAL 77
2005

22 Metodologie pentru monitorizarea zonelor vulnerabile la poluarea cu
nitraţi metodologie iunie

Contract: 338/01.09.2004
Acronim: AGRAL 338

23 Harta de soluri la scara 1: 200 000 a IMB.
model 

functional iunie

Contract: 350/01.09.2004
Acronim: AGRAL 350

24 Harta pedoameliorativă la scara 1: 200000 a IMB.
model 

functional iunie

Contract: 350/01.09.2004
Acronim: AGRAL 350

25 Hărţile de pretabilitate la: lucrările solului şi  la folosirea agricolă, 
silvică sau piscicolă la scara 1: 200 000 a IMB.

model 
functional septembrie

Contract: 350/01.09.2004
Acronim: AGRAL 350

26 Model digital de elevaţie privind zonele propuse pentru 
reconstrucţie ecologică la sc. 1:25.000.

model 
functional iunie

Contract: 350/01.09.2004
Acronim: AGRAL 350

27 Scenarii de  reconstrucţie ecologică prin utilizarea modelului 
hidraulic “SOBEK”. normativ septembrie

Contract: 350/01.09.2004
Acronim: AGRAL 350

28 Manual cu normele metodologice pentru aplicarea  managementului
integrat în incinte îndiguite. metodologie decembrie

Contract: 350/01.09.2004
Acronim: AGRAL 350

29

Soluţii pentru: dezvoltarea agriculturii performante în incintele 
îndiguite; prevenirea degradării şi poluării solului şi protecţia 
împotriva poluării apelor freatice şi de suprafaţă, inclusiv a apelor 
Dunării; refacerea biodiversităţii, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea biodiversităţii şi conservarea resurselor de sol. 

normativ decembrie

Contract: 350/01.09.2004
Acronim: AGRAL 350

30 Hărţile: geomorfologic şi litologică, la sc. 1: 200.000 pentru IMB.   
model 

functional iunie

Contract: 350/01.09.2004
Acronim: AGRAL 350

31 Harta  nivelelor freatice din IMB.
model 

functional iunie

Contract: 350/01.09.2004
Acronim: AGRAL 350

32 Actualizarea bazei topo în sectoare cheie (ale IMB) la scara 
1:25.000.   

model 
functional decembrie

Contract: 350/01.09.2004
Acronim: AGRAL 350



Anexa 5.3

Nr. Proiect Rezultat Luna
crt.

Contract

33
Model de reflectanta a vegetatiei pentru estimarea parametrilor 
biofizici din date de teledetectie - Baza de date teren si teledetectie 
pentru calibrare

model 
functional decembrie

Contract: 661/19.02.2004
Acronim: ANM

34 Dezvoltarea si acreditarea unui laborator de terta parte pentru 
incercari si analize de ingrasamnte in vederea evaluarii conformitatii

normativ decembrie

Contract: Nr.90 / 06.11.2003 Act aditional: Nr.1/ 22.03.2004
Acronim: INFRAS 90

35

Realizarea Bazei de date pedologice a siturilor de sol-teren (BDSit) 
în cadrul Sistemului naţional de monitoring de nivel I şi II, prin 
efectuarea lucrărilor de teren, de birou, precum şi inventarierea 
terenurilor contaminate şi degradate;  Raport privind starea solurilor 
în România în anul 2003; Perfecţionarea metodologiilor de analiză a
solului - în acord cu standardele internaţionale - ISO (metode  
pentru aprecierea stării de asigurare a solurilor cu fosfor şi potasiu).

model 
functional noiembrie

Contract: C3/2004
Acronim: MAPDR

36
Sistem de programe pentru gestiunea si prelucrarea informatiilor din
Baza de Date a Unitatilor de Sol-Teren la nivel judetean - Date de 
Baza  "BDUST-B4"

model 
functional iunie

Contract: C3/2003
Acronim: MAPDR

37 Proceduri analitice pentru distributia detergentilor anionici in sol proceduri septembrie
Contract: 33352/29.06.2004 Act aditional: 4009/7.11.2004; 
1150/19.05.2005; 2694/17.05.2006
Acronim: MEdCT

38
Tehnologie de laborator  pentru protecţia si reabilitarea solurilor 
contaminate cu metale grele provenite din apele tehnologice 
rezultate de pe platformele de preparare miniera

model 
experimental septembrie

Contract: 435/20.09.2004
Acronim: MENER 435

39 Realizarea unui prototip al Bazei de date pomicole insumand cca 
650 unitati caracterizate.

model 
functional iunie

Contract: 553 / 05.09.2000
Acronim: RELANSIN 553

40 Elaborarea prototipurilor retetelor de compozitii fertilizante  prototip mai
Contract: 202 / 05.09.2003
Acronim: USAAG 202

41 Metode si solutii noi privind relatiile de interconditionare dintre 
fertilizarea conventionala si fertilizarea extraradiculara normativ mai

Contract: 202 / 05.09.2003
Acronim: AGRAL 202

42 Sistemul suport de decizii si expertiza pentru managementul 
culturilor agricole - SuMaC-1

model 
functional septembrie

Contract: 3378/02.09.2003 Act aditional: 840/04.03.2004,  
1015/15.03.2004,  197/14.01.2005,  301/21.01.2005,  
1476/31.03.2005
Acronim: AGRAL 3378

43 Studiul pedologic special pentru aplicarea Ordinului MAPAM in 
zona Calinesti

model 
functional iunie
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Contract: 339/1.09.2004
Acronim: AGRAL 339

44

Realizarea Bazei de date pedologice a siturilor de sol-teren (BDSit) 
în cadrul Sistemului naţional de monitoring de nivel I şi II, prin 
efectuarea lucrărilor de teren, de birou, inventarierea terenurilor 
contaminate şi degradate  şi sinteza datelor de monitoring pentru 2 
regiuni de dezvoltare;
Raport privind starea solurilor din România în anul 2004;
Perfecţionarea metodologiilor de analiză a solului - în acord cu 
standardele internaţionale(ISO) –metode pentru determinarea: 
conţinuturilor de carbon organic şi azot; compoziţiei granulometric, 
densităţii aparente şi conţinuturilor de apă.

normativ noiembrie

Contract: C3/2004
Acronim: MAPDR

45
Sistem de programe pentru gestiunea si prelucrarea informatiilor din
Baza de Date a Unitatilor de Sol-Teren la nivel judetean - Date de 
Baza  "BDUST-B6"

model 
functional noiembrie

Contract: C3/2003
Acronim: MAPDR

46 Demonstrarea procedeelor de bioremediere in situ şi biooxidare prin
compostare a solului poluat cu produse petroliere metodologie decembrie

Contract: nr. 33/30.08 2005
Acronim: MEC
2006

47
Harta pretabilitatii la irigat pentru Dobrogea;Harti climatice pentru 
Dobrogea si harti cu necesarul de apa si normele de udare pentru 
aceeasi zona

model 
functional iunie

Contract: 23/5.10.2005
Acronim: AGRAL 23 CEEX

48 Caracterizarea fizico-chimica si microbiologica a solului din plantatia
de dud destinata cresterilor de viermilor de matase metodologie iunie

Contract: Subcontract nr. 40/6/2005 la Contract nr. 40/10.10.2005
Acronim: AGRAL 40 CEEX

49 Studiu ecopedologic complex (litologie, geologie, hidrologie, clima, 
vegetatie, soluri) in teritoriul fermei sericicole familiale metodologie iunie

Contract: Subcontract nr. 40/6/2005 la Contract nr. 40/10.10.2005
Acronim: AGRAL 40 CEEX

50 Elaborarea documentatiei de executie in sistem pilot a fermei 
familiale de reproductie sericicole normativ septembrie

Contract: Subcontract nr. 40/6/2005 la Contract nr. 40/10.10.2005
Acronim: AGRAL 40 CEEX

51 Baza de Date privind Hibrizii de Floarea-Soarelui (BDHIFS)
model 

functional decembrie

Contract: 4905/10.10.2005 Act aditional: 4322/07.07.2006
Acronim: BIOTECH 4305 CEEX

52

Baze de date suport pentru managementul strategic al refacerii 
patrimoniului şi creşterii competitivităţii economice a sectorului 
viticol din Româniaîn contextul Politicii Agricole Comune (2003) a 
Uniunii Europene 

model 
functional noiembrie
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Contract
Contract: nr. 263/14.12.2005 
Acronim: CEEX 263

53

Normative -Propuneri de modificari ale unor acte normative (HG 
716/2001;HG 651/2003; Ord. Interministerial 6/22/2004) si de 
promovare a unor normative noi privind organizarea inspectiei pe 
piata interna a ingrasamintelor 

normativ septembrie

Contract: 216/04.10.2004 Act aditional: nr.2/ 07.12.2005
Acronim: INFRAS 216

54 Harta solurilor ocupate de pajisti; Harti ale pajistilor afectate de 
diferite tipri de degradari

model 
functional decembrie

Contract: 39/2005
Acronim: MENER 39 CEEX

55 Model de laborator privind obţinerea polimerului organic folosit în 
imobilizarea metalelor grele din sol poluat

model 
experimental septembrie

Contract: 03.10.2005
Acronim: MENER 44 CEEX

56 Sinteza privind conventiile si reglementarilor internationale normativ iunie
Contract: 615/10.2005 Act aditional: 1 / 2006
Acronim: MENER 615 CEEX

57 Indicatori in domeniul agriculturii, silviculturii si gestiunii apei in 
spatiul rural metodologie iunie

Contract: 
Acronim: MENER 615 CEEX

58 SIG unic a tuturor stratelor existente legate de peisaj, resurse 
natural, unitati de zonare administrativa

model 
experimental iunie

Contract: 
Acronim: MENER 615 CEEX

59 Manual de Proceduri si Protocoale pentru evaluarea indicatorilor 
care integreaza aspectele de mediu in politicile agricole

normativ decembrie

Contract: 615/10.2005 Act aditional: 1 / 2006
Acronim: MENER 615 CEEX

60 Evaluarea masurilor de agromediu pentru comunele vulnerabile la 
nitrati normativ iunie

Contract: 615/10.2005 Act aditional: 1 / 2006
Acronim: MENER 615 CEEX

61
Interconectarea bazelor de date privind desemnarea arealelor 
NATURA2000 cu bazele de date privind resursele de sol, teren si 
clima

model 
functional decembrie

Contract: 615/10.2005 Act aditional: 1 / 2006
Acronim: MENER 615 CEEX

62 Identificarea zonelor afectate care pot fi redate circuitului natural în 
conformitate cu cerinţele dezvoltării durabile normativ septembrie

Contract: Subcontract nr 628/2/2005 la Contract nr. 628/2005
Acronim: MENER 628 CEEX

63 Studiu privind evaluarea stării actuale de poluare a zonelor afectate 
de exploatările petroliere adiacente zonelor urbane

model 
functional iunie

Contract: Subcontract nr 628/2/2005 la Contract nr. 628/2005
Acronim: MENER 628 CEEX

64 Elaborarea unui sistem de monitorizare a deşeurilor provenite din 
exploatările petroliere metodologie septembrie

Contract: Subcontract nr 628/2/2005 la Contract nr. 628/2005
Acronim: MENER 628 CEEX
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65 Sistem integrat de monitorizare şi control al emisiilor poluante 
rezultate din exploatările petroliere metodologie decembrie

Contract: Subcontract nr 628/2/2005 la Contract nr. 628/2005
Acronim: MENER 628 CEEX

66 Elaborarea unui Program naţional privind restaurarea factorilor de 
mediu în zonele afectate de exploatările petroliere normativ decembrie

Contract: Subcontract nr 628/2/2005 la Contract nr. 628/2005
Acronim: MENER 628 CEEX

67 Sistem asistat de calculator pentru monitorizarea solului in zonele 
vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati

model 
functional decembrie

Contract: 4/GC/2005
Acronim: MMGA

68 Harta terenurilor din sud-vestul României (regiunea Olteniei) la 
scara 1: 400.000.   

model 
functional iunie

Contract: 41/2005
Acronim: RELANSIN 41 CEEX

69 Harta terenurilor afectate de eroziune din sud-vestul României 
(regiunea Olteniei) la scara 1: 400.000.   

model 
functional iunie

Contract: 41/2005
Acronim: RELANSIN 41 CEEX

70 Harta terenurilor afectate de gleizare din sud-vestul României 
(regiunea Olteniei) la scara 1: 400.000.   

model 
functional iunie

Contract: 41/2005
Acronim: RELANSIN 41 CEEX

71 Harta microzonelor din sud-vestul României (regiunea Olteniei) la 
scara 1: 400.000.   

model 
functional decembrie

Contract: 41/2005
Acronim: RELANSIN 41 CEEX

72
Potenţialul de producţie a terenurilor agricole din zona Olteniei 
pentru: grîu de toamnă şi de primăvară, porumb, floarea soarelui, 
păşuni. 

model 
functional decembrie

Contract: 41/2005
Acronim: RELANSIN 41 CEEX

73 Analiza calitatii solurilor supuse desertificarii normativ decembrie
Contract: 75/2005
Acronim: RELANSIN 75_8 CEEX

74 Analiza calităţii solului şi cartografierea solurilor din arealul LEA 
aparţinând ST Piteşti, ST Craiova, ST Constanţa, ST Bucureşti normativ decembrie

Contract: 36/13.06.2006
Acronim: TRANSEL
2007

75 MANAGEMENTUL DURABIL AL GESTIONĂRII TERENURILOR 
DEGRADATE DIN ZONA COLINARĂ A TRANSILVANIEI ÎN 
CONTEXTUL INTEGRĂRII ÎN STRUCTURILE EUROPENE

model 
functional iunie

Contract: 04.10.2006
Acronim: AGRAL

76 Elaborarea modelului cuantificabil pentru cultura performantă şi 
durabilă a culturii prunului în România.

model 
functional aprilie

Contract: 293 / 01.09.2004
Acronim: AGRAL 293

77 Metodologie de utilizare in agricultura a namolului orasenesc            metodologie aprilie
Contract: 339/1.09.2004
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Acronim: AGRAL 339

78 Model demonstrativ (camp demonstrativ) pentru prezentarea 
efectelor aplicarii namolului orasenesc asupra culturii de porumb

model 
experimental aprilie

Contract: 339/1.09.2004
Acronim: AGRAL 339

79

Procedeu tehnic de tip expert prin completare şi prelucrare a noi 
date, pe baza căruia să se poată identifica, atât diferitele procese 
existente ale degradării solului, riscul de apariţie a altor procese noi 
de degradare sau de intensificare a celor prezente, precum şi 
suprafeţe afectate

proceduri iunie

Contract: 53/01.08.2006 Act aditional: 3 / 2007
Acronim: AGRAL 53 CEEX

80 Inventarierea cerintelor politicilor de agro-mediu, a metodelor, 
tehnicilor şi modelelor de dezvoltare durabila normativ iunie

Contract: 56-2 /31.07.2006 Act aditional: 1 / 2007.
Acronim: AGRAL 56 CEEX

81 Proiectarea de scenarii de dezvoltare durabila a resurselor de sol. normativ iunie

Contract: 56-2 /31.07.2006
Acronim: AGRAL 56 CEEX

82 Model de bilant energetic pe terenurile in panta
model 

functional iunie

Contract: X2C13/18.07.2006 Act aditional: 1 - 4 /2007
Acronim: AMTRANS 13 CEEX

83 Module pentru simularea germinatiei, rasaritului si dezvoltarii 
vegetative timpurii

model 
functional iunie

Contract: X2C13/18.07.2006
Acronim: AMTRANS 13 CEEX

84 Model de simulare pentru modelarea efectului indus de trafic si de 
lucrarile solului asupra starii agrofizice a solului

model 
functional iunie

Contract: X2C15/18.07.2006 Act aditional: 2/31.07.2007
Acronim: AMTRANS 15 CEEX

85 Model de simulare pentru bilantul apei si formarii recoltelor si 
influenta diverselor sisteme de management agricol

model 
functional septembrie

Contract: X2C15/18.07.2006
Acronim: AMTRANS 15 CEEX

86
1.Inoculanti microbieni antagonisti politulpinali, 2. Biotehnologie de 
decontaminare a solului cu ajutorul bioinoculantilor microbieni in 
cazul unor posibile atacuri bioteroriste 

normativ iunie

Contract: 03-PP-3456/01.10.2003
Acronim: BIOTECH 3456

87 Model de laborator  de remediere a solului poluat folosind plante 
hiperacumulatoare

model 
experimental iunie

Contract: 53/30.07.2006
Acronim: BIOTECH 53 CEEX

88 Model experimental - cuantificarea efectului namolului asupra 
procesului de crestere si fructificare a pomilor

model 
experimental iunie

Contract: 78/30.07.2006
Acronim: BIOTECH 78 CEEX

89 Ameliorarea proprietatilor solului si cresterea eficientei 
hidroameliorative

model 
experimental iunie

Contract: 4706/28-07-2006 Act aditional: 1/05-03-2007
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Acronim: BIOTECH 84 CEEX

90 Model complex de identificare a resurselor de evaluare a unei 
agriculturi durabile

model 
functional mai

Contract: 76/2006
Acronim: CNCSIS 76

91 Studiu comparativ al metodelor de fertilizare a culturilor in Romania 
si Belgia normativ iunie

Contract: 
Acronim: INTERNATIONAL SERV

92 Evaluarea suprafetelor cu pasuni din zonele defavorizate de munte 
in vederea delimitarii zonelor defavorizate pentru transhumanta.

normativ iunie

Contract: 321/2006
Acronim: MAPDR 321

93
Elaborarea metodologiilor prin adaptarea normativelor UE la 
specificul Romaniei, legarea lor de bazele de date georeferentiate 
existente

metodologie decembrie

Contract: 321/2006
Acronim: MAPDR 321

94 Baza de date cu solurile aflate peste 700 m altitudine
model 

functional decembrie

Contract: 338/2006 Act aditional: 51/2007
Acronim: MAPDR 338

95 Indicatori ecologici de apreciere la nivel microscopic a stării 
structurale şi de fertilitate a solului. normativ iunie

Contract: 34 N/2006
Acronim: MEdC - ANCS

96 Principii privind  bunele practici in administrarea problemelor de 
mediu normativ iunie

Contract: 739/24.07.2006 Act aditional: 1/2007
Acronim: MENER 739 CEEX

97 Planificarea si evaluarea infrastructurilor necesare depozitarii 
gunoiului de grajd normativ noiembrie

Contract: 739/24.07.2006 Act aditional: 1/2007
Acronim: MENER 739 CEEX

98
Evaluarea dimensiunilor capaciatatilor de stocare si caracterizarea 
diferitelor tipuri de gunoi in functie de caracteristicile privind 
substantele fertilizante

normativ noiembrie

Contract: 739/24.07.2006 Act aditional: 1/2007
Acronim: MENER 739 CEEX

99 Stabilirea strategiei privind procesele de reabilitare si reconstructie 
ecologica ahaldelor de steril normativ octombrie

Contract: 757/11.09.2006
Acronim: MENER 757 CEEX

100 Analiza insusirilor haldelor de steril normativ octombrie
Contract: 757/11.09.2006
Acronim: MENER 757 CEEX

101 Elaborarea unei harti a haldelor de steril la scara nationala, cu 
incadrarea acestora pe grupe de favorabilitate

model 
functional octombrie

Contract: 757/11.09.2006
Acronim: MENER 757 CEEX

102 Studiu asupra cartarii principalelor proprietati mecanice si 
agrochimice ale solului normativ iunie
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Contract
Contract: 764_1/9.10.2006
Acronim: MENER 764 CEEX

103 Armonizarea metodelor de risc la compactare in UE normativ decembrie
Contract: Contract 044240
Acronim: PC6

104 Monitorizarea si evaluarea datelor de sol corespunzatoare 
principalelor presiuni  asupra solului in Romania normativ decembrie

Contract: Contract 022713 - PC6 UE
Acronim: PC6

105 Procedurisi indicatori specifici de caracterizare a resurselor 
climatice, de sol, a plantaţiilor de pomi şi a infrastructurii acestora. 

proceduri decembrie

Contract: 197 / 20.07.2006
Acronim: RELANSIN 197 CEEX


