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OBIECTIVELE ETAPEI  

Obiectivul general al proiectului SoilMan este acela de a monitoriza și evalua 

biodiversitatea solului în terenuri agricole supuse unor practice agricole caracteristice fiecărei 

regiuni din Europa în care proiectul a stabilit zone de studiu.  Obiectivele specifice etapei raportate 

au fost: 

1. Analiza rezultatelor obținute în etapele anterioare ale proiectului și utilizarea acestora 

pentru evaluarea relațiilor dintre biodiversitatea solului și managementul agricol; 

2. Analiza rezultatelor obținute în experiențele privind rolul biodiversității solului în 

asigurarea unor servicii de ecosistem; 

3. Diseminarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului atât către comunitatea șttințifică cât 

și către alte grupuri țintă interesate. 

REZUMAT 

 
 În această etapă a proiectului au fost finalizate activitățile începute în etapele anterioare.  

S-a încheiat procesul de identificare a principalelor grupe de organisme edafice din rețeaua de 

ferme și evaluarea capacității metabolice a comunității microbiene a solului. Rezultatele obținute 

în experiențele efectuate anterior au fost analizate, interpretate și urmează a fi valorificate. Un 

aspect important al etapei raportate a fost cel de diseminare a rezultatelor proiectului. Activitățile 

întreprinse în acest sens au vizat mai multe grupuri țintă. S-a realizat un material de promovare a 

activităților proiectului, s-a inițiat procesul de realizare a unor recomandări care să vizeze aspectele 

politice și legislative care pot influența biodiversitatea solului, s-a realizat o scoală de vară cu 

participare internațională și s-a participat la congrese și simpozioane internaționale unde au fost 

prezentate rezultate obținute în cadrul proiectului.  
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Descrierea științifică și tehnică a activităților realizate 

 Îndeplinirea obiectivelor prevăzute în etapa raportată a însemnat continuarea unor activități 

începute în etapele anterioare ale proiectului, atât în ceea ce privește evaluarea diversității 

structurale și funcționale a comunității biotice a solului, cât și în ceea ce privește realizarea unor 

experințe de evaluare a implicării comunității biotice a solului în asigurarea unor servicii de 

ecosistem. În plus, rezultatele obținute vor fi valorificate prin realizarea unor articole științifice și 

alte materiale care să poată fi folosite pentru diseminarea rezultatelor proiectului. Realizarea 

acestui deziderat necesită însă un timp mai îndelungat, motiv pentru care s-a solicitat o prelungire 

a proiectului, fără costuri financiare în plus, până în luna mai a anului viitor. În această etapă nouă 

a proiectului, se vor realiza activități de diseminare a rezultatelor obținute.  

1. Evaluarea diversității biologice în rețeaua de ferme a proiectului 

În etapele anterioare ale proiectului a fost inițiată procedura de monitorizare a unor grupe 

de organisme edafice în terenuri arabile în care au fost aplicate lucrări convenționale ale solului, 

dar și lucrări conservative ale solului. Grupele de organisme monitorizate au fost bacterii, ciuperci, 

enchitreide, lumbricide, gastropode, dar și diversitatea funcțională a comunității microbiene a 

solului. Aceste activități au fost finalizate în totalitate, iar rezultatele obținute urmeză a fi discutate 

și valorificate (Activitatea 4.1. din Planul de realizare). În România, rețeaua constituită a avut 15 

puncte de colectare a probelor, dintre care 8 puncte cu terenuri lucrate în sistem convențional (CT), 

iar 7 puncte cu terenuri lucrate în sistem conservativ (MT).  

 Comunitatea de enchitreide în solurile din România este constituită din specii aparținând 

genurilor Henlea, Enchytraeus, Enchytronia, Hemifridericia, Fridericia, Achaeta, Marionina, 

Rhyacodrilus Rezultatele semnalate arată faptul că densitatea enchitreidelor pare a fi mai mare in 

sistemul CT comparativ cu sistemul MT (fig. 1).  
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Fig. 1. Structura comunității de enchitreide în rețeaua din Romania 

 

 În același timp, s-a constatat o diversitate specifică ridicată în ambele sisteme de lucrare a 

solului, însă mai ridicată în sistemul convențional de lucrare a solului, față de sistemul conservativ 

de lucrare (Tabelul 1 și Tabelul 2).  
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Tabelul 1. Lista speciilor de enchitreide identificate în sistemul convențional de lucrare a solului 

în România 

 

 

 

 

 

 

Microannelids C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 SUM FREQ

Enchytraeus buchholzi 130 8 82 28 2 403 198 66 917 1,00

Fridericia sp. juv. indet. 21 5 105 66 5 13 19 28 262 1,00

Fridericia bulboides 1 79 5 32 117 0,50

Henlea perpusilla 69 6 75 0,25

Enchytraeus bulbosus 1 10 12 21 9 8 61 0,75

Marionina vesiculata 37 37 0,13

Henlea ventriculosa 8 26 34 0,25

Fridericia nemoralis 9 6 15 0,25

Fridericia schmelzi 1 13 14 0,25

Fridericia galba 1 7 1 9 0,38

Fridericia sylvatica 9 9 0,13

Achaeta pannonica 4 4 8 0,25

Enchytronia sp. 8 8 0,13

Enchytronia minor 5 1 1 7 0,38

Fridericia semisetosa 5 1 6 0,25

Enchytraeus coronatus 6 6 0,13

Fridericia lacii 6 6 0,13

Marionina argentea 6 6 0,13

Marionina simillima 5 5 0,13

Enchytraeus lacteus 3 1 4 0,25

Fridericia bisetosa 1 3 4 0,25

Fridericia christeri 2 1 3 0,25

Fridericia deformis 2 1 3 0,25

Fridericia sp. indet. 2 1 3 0,25

Fridericia sp. (RO18) 3 3 0,13

Fridericia sp. (RO20) 3 3 0,13

Rhyacodrilus falciformis 3 3 0,13

Fridericia gamotheca 1 1 2 0,25

Fridericia ratzeli 1 1 2 0,25

Enchytraeus christenseni 2 2 0,13

Enchytraeus dichaetus 2 2 0,13

Hemifridericia bivesiculata 2 2 0,13

Enchytronia parva 1 1 0,13

Fridericia cylindrica 1 1 0,13

Fridericia paroniana 1 1 0,13

Fridericia sp. (RO11) 1 1 0,13

Fridericia sp. (RO16) 1 1 0,13

Fridericia sp. (RO17) 1 1 0,13

Fridericia sp. (RO19) 1 1 0,13

Marionina sp. (sexd) 1 1 0,13

Number of specimens 166 19 214 376 17 465 235 154 1646

Number of species 7 6 12 18 6 12 6 12 40
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Tabelul 2. Lista speciilor de enchitreide identificate în sistemul minimum tillage de lucrare a 

solului în România 

 

 
 

În ceea ce privește lumbricidele, la puntele de prelevare au fost identificate un număr de 7 

specii, frecvența cea mai mare fiind semnalată în cazul speciilor Aporrectodea rosea, respectiv 

Aporectodea caliginosa. În același timp, se poate remarca faptul că numărul de indivizi în punctele 

unde s-a practicat sistemul minimum tillage este mai mare față de punctele de prelevare unde s-a 

practicat sistemul conventional de lucrare a solului.  

 

Microannelids M1 M2 M3 M5 M6 M7 M8 SUM FREQ

Enchytraeus buchholzi 85 96 123 16 442 21 30 813 1,00

Fridericia sp. juv. indet. 14 4 7 17 129 13 15 199 1,00

Fridericia bulboides 32 42 4 1 79 0,57

Enchytraeus bulbosus 4 14 1 16 35 0,57

Henlea perpusilla 14 2 2 6 9 33 0,71

Fridericia sp. indet. 1 10 5 11 2 29 0,71

Achaeta pannonica 14 4 2 20 0,43

Fridericia deformis 14 5 19 0,29

Enchytronia minor 19 19 0,14

Henlea ventriculosa 3 14 17 0,29

Enchytronia christenseni 15 15 0,14

Fridericia galba 3 2 1 2 8 0,57

Fridericia sp. (RO04) 8 8 0,14

Fridericia sp. (RO08) 5 2 7 0,29

Enchytraeus dichaetus 2 2 2 6 0,43

Enchytraeus lacteus 2 4 6 0,29

Fridericia sp. (RO09) 6 6 0,14

Hemifridericia bivesiculata 6 6 0,14

Fridericia sp. (RO06) 5 5 0,14

Rhyacodrilus falciformis 5 5 0,14

Fridericia nemoralis 3 1 4 0,29

Fridericia christeri 3 3 0,14

Fridericia sp. (RO15) 3 3 0,14

Marionina argentea 2 2 0,14

Fridericia connatiformis 1 1 0,14

Fridericia isseli 1 1 0,14

Fridericia schmelzi 1 1 0,14

Fridericia sp. (RO13) 1 1 0,14

Fridericia sp. (RO14) 1 1 0,14

Fridericia sp. (RO20) 1 1 0,14

121 193 148 114 636 71 70 1353

8 10 7 12 14 10 7 30
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Tabelul 3. Lista speciilor de lumbricide identificate și efectivele acestor (ind/mp) la 

punctele de prelevare  

 
Specia 1 2 3 4 5 6 7 8 

MT CT MT CT MT CT MT CT MT CT MT CT MT CT MT CT 

Allolobophora 

leoni   

 32 64        32  32   16 

Allolobophora 

dacica 

 16 16  32 32     32 16 16 32   

Aporrectodea 

caliginosa 

32  16  16   128 16  96 48 36 36 16 96 

Aporrectodea 

rosea 

32 48 16   16  32 16 16 144 48 32 48 48 16 

Aporrectodea sp  16      16    16     

Aporrectodea 

juv 

48 208 176 192 288 224  416 64 48 768 256 352 144 240 240 

Dendrobaena 

juv 

       64         

Lumbricus juv        16    16 16    

 

Colembolele și acarienii au fost monitorizați numai în experiențele de lungă durată din 

cadrul proiectului. În cazul României, probele au fost recoltate dintr-o experiență de lungă durată 

amplasată la SCDA Turda, iar rezultatele privind microartropodele edafice evidențiază efective 

mai mari în variantele CT, față de variantele MT atât pentru oribatide, cât și pentru colembole (Fig. 

2). Identificarea speciilor de colembole din sol este în curs de finalizare, iar lista speciilor 

identificate va fi prezentată în scurt timp.  

 

Fig.2. .Efectivele (ind/mp) de oribatide și colembole în sistemul convențional (CT) și conservativ (MT) de lucrare a solului 
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 Gastropodele colectate din punctele de monitorizare selectate nu au fost încă identificate 

la nivel de specie, acest lucru urmând a se finaliza în perioada imediat următoare. Lista speciilor 

colectate în Romania va fi prezentată în perioada imediat următoare.  

 Structura comunităților de ciuperci micoriziene s-a evaluat prin tehnici moleculare după 

extracția ADN-ului total și amplificarea genelor SSU (ciuperci micoriziene) prin tehnica PCR. 

Secvențierea genei țintă va permite identificarea speciilor existente la fiecare punct de colectare. 

În România, până în acest moment sunt disponibile rezultatele obținute în experințele de lungă 

durată. Numărul mediu de secvențe pentru diferite familii de ciuperci specifice sistemelor 

convențional și conservativ de lucrare a solului (fig. 3) nu a evidențiat diferențe semnificative. 

Fam. Diversisporaceae nu a fost identificată în varianta conservativă de lucrare a solului.  

 

Fig. 3. Compararea numarului de secvențe caracteristic principalelor familii de ciuperci în punctele 

de prelevare din proiect 
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 Calcularea diversității specifice pe baza taxonilor virtuali identificați în cazul ciupercilor, 

indică o diversitate mai mare în cazul sistemului convențional de lucrare a solului, față de sistemul 

conservativ de lucrare (fig. 4). Speciile dominante identificate în probele analizare sunt: 

Paraglomus laccatum (F=84%), Glomus sp (DNA-based) (F=68%), Glomus 

caledonium/geosporum (F=78%), Claroideoglomus claroideum (64%).  

  

Fig. 4. Diversitatea specifica a ciupercilor micoriziene în sistemul convențional și conservativ de 

lucrare a solului 

 

Biomasa microbienă a solului a fost determinată utilizând metoda fumigației și extracției. 

Rezultatele obținute în experințele de lungă durată de la Turda nu au pus în evidență diferențe 

semnificative între sistemul convențional și cel conservativ de lucrare a solului. S-a putut observa, 

totuși o ușoară diminuare a biomasei microbiene la adâncimea de 20-30 cm față de celelalte 

adâncimi (fig.5). Rezultatele obținute în rețeaua de ferme din România sunt finalizate însă nu sunt 

prezentate în acest raport. Urmează ca acestea să fie interpretate și discutate în perioada următoare.  
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 Fig. 5. Biomasa microbiană determinată în experiențele de lungă durată la 0-10, 10-20,   

            20-30 cm (CT – sistem convențional, MT- sistem conservativ) 

 

Evaluarea diversității funcționale a comunității microbiene pentru rețeaua de ferme 

constituită în proiectul SOILMAN s-a realizat prin metoda MicroResp pentru ferme din trei țări: 

România, Franța și Suedia. Rezultatele obținute în România au scos în evidență faptul că dinamica 

mediei ratelor de metabolizare a surselor de carbon nu prezintă diferențe semnificative între 

tipurile de soluri luate în studiu, dar că tipul de practică agricolă folosit poate determina modificări 

ale acestei medii. Media ratelor de metabolizare a diferitelor substraturi organice de carbon s-a 

constatat a fi mai ridicată în sistemul convențional de lucrări a solului comparativ cu sistemul 

conservativ de lucrare a solului. În ceea ce privește adâncimea de recoltare a probelor de sol, 

activitatea metabolică medie cea mai ridicată a fost semnalată, în majoritatea cazurilor, la 

adâncimea de 10-20 cm, urmată de adâncimea de 20-30 cm, iar valorile cele mai mici au fost 

înregistrate pentru nivelul de recoltare a probelor 0-10 cm. Modelul utilizării principalelor grupe 

de substraturi a fost acelaşi în ambele variante de management a solului, cu o utilizare mai intensă 

înregistrată pentru acizii carboxilici, urmați de carbohidraţi, aminoacizi și aminozaharuri, existând 

însă diferenţe în utilizarea surselor de carbon specifice din cadrul grupelor menționate. Comparând 

ratele de metabolizare ale diferitelor substraturi de carbon în cele două sisteme de lucrări ale 

solului, s-a constatat că sursele de carbon cu cea mai ridicată rată de metabolizare au fost acidul   

α-ketoglutaric, acidul citric, acidul malic, galactoza, cisteina, acetilglucozamina. În urma realizării 

corelațiilor de tip Pearson dintre tipul de tratament și rata de metabolizare a diferitelor substraturi 
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organice s-a putut evidenția faptul că incidența utilizării acidul α-ketoglutaric, acidului citric, 

galactozei și a acetilglucozaminei este mai mare în cazul sistemului de lucrări convenționale ale 

solului, în timp ce, acidul malic și cisteina sunt consumate cu preponderență în varianta 

conservative de management. Rezultatele obținute în rețeaua de ferme din România, Franța și 

Suedia urmează a fi analizate și discutate în perioada următoare.  

2. Abordări experimentale în evaluarea rolului biodiversității solului în asigurarea 

serviciilor de ecosistem 

În etapele precedente ale proiectului au fost inițiate câteva experiențe de evaluare a rolului 

biodiversității solului în asigurarea unor servicii de ecosistem în sistemele agricole. Unul dintre 

experiențe a privit procesul de descompunere al materiei organice din sol, iar cel de-al doilea a 

abordat  aspecte privind reducerea sau suprimarea unor agenți patogeni care habitează în sol. 

Ambele experiențe au fost finalizate, iar rezultatele obținute sunt în curs de analiza. Pentru că 

aceste experiențe au fost realizate în colaborare cu ceilalți parteneri din proiect, iar termenele de 

finalizare a activităților sunt diferite, nu toate rezultatele obținute sunt momentan disponibile. 

Urmează ca în etapa următoare să putem analiza și interpreta toate rezultatele obținute. În acest 

raport prezentăm rezultatele obținute în experimentul de combatere a potențialilor patogeni ai 

plantelor. Ipoteza de la care s-a pornit în acest caz a fost aceea că lumbricidele sunt capabile să 

diminueze vulnerabilitatea agroecosistemelor la atacul unor agenți patogeni (Fusarium sp), dar și 

să crească capacitatea de detoxifiere a solului de unele micotoxine produse de către ciuperci 

(Activitatea 4.2. din Planul de activități). Pentru aceasta au fost realizate mai multe experiențe de 

tip mezocosmos, în teren, în prezența sau absența speciei Lumbricus terestris. Experiența s-a 

realizat în soluri supuse unui regim de management conservativ. Activitatea de reducere a acțiunii 

patogenilor a fost cuantificată prin determinarea în materialul vegetal și în sol a trei compuși, 

considerați a fi rezultați ai activității ciupercilor patogene: deoxynivalenol (DON), zearalenone 

(ZEN), 3-acetyl-deoxynivalenol (3-AcDON) and fumonisin B1 (FB1). Rezultatele obținute în 

cazul experienței realizate în România au scos in evidență faptul că activitatea lumbricidelor poate 

determina reducerea semnificativă a micotoxinelor în materialul vegetal și sol. În cazul DON s-a 

constatat dispariția sa după 6 săptămani de experință, lucru care poate fi corelat cu umiditatea 

ridicată a solului și cu textura acestuia (fig. 6).   



Raport științific și tehnic 

12 

 

 

 

Fig. 6. Cantitatea de micotoxine determinate în solul mezocosmosurilor din România 

3. Diseminarea rezultatelor obținute 

În etapa raportată a proiectului diseminarea rezultatelor s-a realizat în două direcții. Prima 

dintre acestea a însemnat popularizarea serviciilor pe care biota solului le poate  erson agriculturii 

către grupurile țintă ale proiectului și anume fermieri, consultanți în agricultură sau politicieni și 

către tineri specialiști în domeniul științelor solului. Pentru aceasta, la nivelul consorțiului s-a 

demarat o acțiune de evaluare a politicilor europene și naționale existente în domeniul 

biodiversității solului, cu scopul de a putea concepe și dezvolta noi direcții de urmat în vederea 

asigurării unui  ersona politic și  ersonae  e pentru conservarea aceastei  ersonae  a 

biodiversității (Activitatea 4.4 din Planul de realizare).  Astfel, s-a arătat că este necesar a se lua 

în considerare considera următoarele: 

1. Armonizarea politicilor privind solurile. Acesta ar urma să prevadă: 

a) Definirea unor criterii comune. Aceste criterii comune ar trebui definite pentru a 

constitui o bază pentru identificarea parametrilor care vor indica dacă un sol 

beneficiază de un management sustenabil sau nu.  

b) Alinierea la standardele internaționale. Legislația națională ar trebui să constituie un 

suport pentru o mai bună implementare a măsurilor UE, iar flexibilitatea să nu 

servească ca o rută pentru acordarea de măsuri derogatorii care pot împiedica atingerea 

obiectivelor EU.  
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2) Biodiversitatea solului. Aceasta ar trebui să beneficieze de menționare explicită, urmată 

de enunțarea unor parametrii ce pot fi monitorizați și praguri de variație explicate care să permită 

efectuarea unor evaluări de rutină și facile.  

3) Ținte specifice. Modul de îmbunătățire a potențialului biologic al solurilor agricole prin 

creșterea unor parametrii ai biotei solului trebuie exprimat într-un mod care să permită elaborarea 

unor scheme implementabile de către fermieri; ca exemplu se poate lua stabilirea nivelului optim 

și tipul de materie organică ce se încorporează în sol pentru stimularea anumitor grupe de 

organisme sau microorganisme de interes.  

4) Plan de monitorizare. La nivel național să funcționeze un plan strategic de monitorizare 

pe termen lung a biodiversității solului, prin colectarea datelor din fiecare regiune de dezvoltare; 

în parte, datele colectate și centralizate ar trebui să corespundă indicatorilor monitorizați în alte 

țări EU, dar să existe și unii particulari ce izvorăsc din specificul geografic, agricol și climatic.  

5) Prevenirea barierelor în protecția resurselor de sol. Aceasta se poate realiza în primul 

rând prin educarea fermierilor privind importanța biodiversității solului, elaborând programe la 

nivel de regiuni. În al doilea rând, elaborarea de către instituțiile statului a unei scheme de 

etichetare a produselor agricole pentru a indica aplicarea unor practici prietenoase cu biota solului 

și încurajându-i pe fermieri să adopte practici responsabile cu mediul.  

6) Consultanță. Creșterea disponibilității informaților pentru fermieri, prin extensii ale 

agențiilor guvernamentale în macroregiuni care să asiste fermierii în atingerea măsurilor atât 

obligatorii, cât și voluntare, și oferirea unor platforme internaționale pentru a permite contactul 

între fermieri din diferite țări UE cu același obiect de activitate.  

7) Stabilirea unor scheme de granturi pentru creșterea carbonului în sol, în ferme.  

8) Plățile directe efectuate către fermieri (în prezent prin Pilonul 1 PAC) ar putea ține cont 

în măsură ridicată de diferite practici de management al solului ce reflectă reducerea amprentei 

ecologice a fermei.  

9) Directivă EU pentru Soluri. Economiile vulnerabile din UE, dar nu numai, au fost 

afectate negativ de lipsa adoptării directivei pentru soluri, datorită lipsei unei legislații naționale 

puternice de care alte țări mai puternice economic pot beneficia. De aceea, adoptarea unei directive 

UE pentru soluri în următoarea perioadă, este absolut necesară.  

În vederea promovării activităților realizate în cadrul proiectului SoilMan și pentru 

popularizarea aspectelor privind importanța biodiversității solului pentru agricultură, a fost realizat 
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un fleyer în limba engleză și română care prezintă obiectivele, activitățile și unele rezultate 

obținute în cadrul proiectului (Activitatea 4.5 din Planul de realizare) . În perioada următoare, 

intenționăm să realizăm un material sintetic care să prezinte prezinte principalele activități 

realizate, dar și o parte din rezultate obținute.  

În perioada 17-20 septembrie 2019, USAMV Cluj-Napoca împreună cu partenerii 

consorțiului au organizat școala de vară cu titlul SOIL BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM 

SERVICES IN AGRICULTURE. La această școală de vară au participat 22 de personae din 7 țări, 

iar activitățile desfășurate au permis discutarea problemelor privind importanța biodiversității 

solului în sistemele agricole și au contribuit la diseminarea rezultatelor proiecului SOILMAN.  

  

Fig.7. Activități ale școlii de vară Soil biodiversity and ecosystem services in agriculture 

 

O a doua direcție de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului a fost prin 

participarea la conferințe și simpozioane și publicarea de articole științifice. În etapa raportată, 

rezultatele obținute au fost prezentate la diferite simpozioane: 

1. Mignon Sandor, Roxana Vidican, Dumitrit,a Dascalu, and Bogdan-Mihai Onica, 2019, 

Changes of soil functional microbial diversity in organic and mineral 

fertilized soils, 20th EGU General Assembly, 9-11 aprilie, Austria, Viena 

2. Dumitrita Dascalu, Roxana Vidican, Bogdan-Mihai Onica, and Mignon Sandor, 2019 

Community level physiological profile of soil microbial community in arable 

Romanian soils under minimum and conventional tillage, 9-11 aprilie, Austria, Viena 

3. Christine van Capelle, Friederike Meyer-Wolfarth, Torsten Meiners, Mignon Sandor 

and Stefan Schrader, Natural bioregulators – suppression of plant pathogens and 

detoxification by soil biota, 9-11 aprilie, Austria, Viena 
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4. Dumitrița Dascălu, Bogdan Onica, Mignon Sandor, 2019, CAN TILLAGE 

MANAGEMENT INDUCE CHANGES IN FUNCTIONAL DIVERSITY OF THE 

SOIL MICROBIAL COMMUNITY?, 22-23 octombrie, Braunschweig, Germania 

5. Christine van Capelle, Friederike Meyer-Wolfarth, Torsten Meiners, Mignon Sandor, 

Stefan Schrader, 2019, Suppression of plant pathogens and detoxification by soil biota 

– belowground support for healthy arable soils, 22-23 octombrie, Braunschweig, 

Germania 

În etapa raportată s-a finalizat redactarea unui articol științific care urmează a fi trimis spre 

publicare, iar alte 2 lucrări științifice sunt în curs de finalizare. Activitatea de redactare a articolelor 

științifice s-a realizat destul de greu, dat fiind că se realizează în parteneriat cu mai mulți cercetători 

din cadrul consortiului, iar acest lucru prelungește adesea termenele de finalizare. Acesta a fost și 

unul din motivele pentru care s-a solicitat prelungirea termenului de finalizare a proiectului. În 

etapa următoare a proiectului se preconizează finalizarea mai multor articole științifice realizate în 

colaborare cu partenerii din consorțiu.  


