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                  "Gheorghe Ionescu-Șișești:" 

 

UCDI executanta: STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE  

PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI  

 

Secția ASAS: HORTICULTURA 

 
 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE CONTRACTORULUI 

ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE 
"Gheorghe Ionescu-Șișești" 

 

Codul Proiect finanțat de la 

bugetul de stat 

 ( Fonduri alocate conform HG 

837/22.11.2017 de reorganizare  

a SCDCPN Dabuleni) 

 

Denumire proiect 1738: ” Crearea și promovarea genotipurilor tolerante 

la stresul termic și hidric, la unele specii de plante legumicole”   
 

Denumire contractor: 
 

STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE 
NISIPURI DABULENI 

Adresa de contact (telefon, e-
mail, adresa poştală, CUI, 

cont): 

Tel.: +40251334402, e-mail: ccdcpndabuleni@yahoo.com,  adresa: loc. Călărași, 
str. Petre Baniță, nr. 217, Romania, Cod Poștal 207170, județul Dolj, C.U.I. 
RO2281069, Nr. de cont. RO38TREZ29720G332000XXXX, trezoreria Bechet, Jud. 
Dolj 

Director (nume și prenume, 
telefon fix și mobil, e-mail): 

DIACONU Aurelia, Telefon: : +40251334402 / +40726685496; e-mail: 
aureliadiaconu@yahoo.com 

Contabil șef (nume și 
prenume, telefon fix și mobil, 
e-mail): 

RĂDUCANU  Dumitru, Telefon: +40251334402/ 0744151245; e-mail: 
ccdcpndabuleni@yahoo.com     

Director de proiect  (nume, 
prenume, telefon fix și mobil, 
e-mail): 

PINTILIE Ioan, Telefon: : +40251334402 / +40726685496; e-mail: 

ioan_pintilie@yahoo.com 

Anul începerii proiectului: 2018 Anul finalizării proiectului :  2022                 Durata (nr. luni): 58 

 
 

Denumire proiect 1738: ” CREAREA ȘI PROMOVAREA GENOTIPURILOR TOLERANTE LA STRESUL 
TERMIC ȘI HIDRIC, LA UNELE SPECII DE PLANTE LEGUMICOLE”   

 
 
Proiect finanțat de la Bugetul de stat, conform cererii de avizării a proiectului nr 1738 / 
10.10.2018, aprobată de ASAS cu nr. 4762/10.10.2018 

 

 Valoare Totală Proiect:  5.955.341 lei 

Coordonator de proiect: STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR 
PE NISIPURI DABULENI 
 
Director proiect: Dr. ing. PINTILIE Ioan 
 
Obiectivele conform Strategiei CDI a MADR 2020-2030 (2040) 
 

 Obiectivul general: 3.1. DEZVOLTAREA DE NOI PRODUSE, PRACTICI, PROCESE ȘI 

mailto:ccdcpndabuleni@yahoo.com


TEHNOLOGII INTEGRATE PRODUCȚIEI HORTICOLE . 

 Obiectivul specific: 3.1.2. Ameliorarea speciilor horticole în vederea creșterii siguranței și 
securității alimentare. 

Scopul proiectului: Obținerea de noi genotipuri de ardei, tomate, pepeni verzi și pepeni 
galbeni. 

 
 Obiectivele specifice ale proiectului vizează: 

 Obținerea și verificarea în rețeaua ISTIS a unei linii de ardei gras, cu fructul prismatic, 

de culoare galbenă, cu toleranță la atacul de Fusarium oxysporum și Verticillium 

dahliae, cu toleranță la condițiile adverse de mediu și cu pretabilitate la cultura în 

câmp și spații protejate; 

 Obținerea și verificarea în rețeaua ISTIS a unei linii de ardei gogoșar, cu fruct de 

mărime mijlocie, cu toleranță la atacul de Fusarium oxysporum și Verticillium dahliae, 

cu toleranță la condițiile adverse de mediu; 

 Obținerea unor linii homozigote de tomate și testarea capacității combinative generale 

și specifice, în vederea stabilirii celor mai buni genitori pentru realizarea unor hibrizi 

F1; 

 Obținerea liniilor consangvinizate la pepenii verzi în vederea realizării hibrizilor F1; 

 Selecția unor genotipuri valoroase de pepeni galbeni din populațiile locale existente în 

zona de sud a Olteniei și verificarea în rețeaua ISTIS a unui genotip, cu fruct de mărime 

mijlocie, cu pulpa albă și conținut ridicat în glucide și cu toleranță la stresul termo-

hidric; 

 Popularizarea noilor creații prin organizarea de loturi demonstrative, mese rotunde și 

vizite de lucru ale fermierilor din zonă. 

 
 

3.1. Faze de realizat pe toată durata cercetării: 

Nr. 

crt. 
Anul Luna 

 Valoare 
Termen de 

predare Cod 

faza 
Denumire faza lei 

1. 

2018 

XI 

1 Identificareaa resurselor genetice și 

evaluarea lor la speciile legumicole (ardei, 

tomate, pepene verde și pepene galben) 

815244 30.112018 

2. 

2019 

XI 

2 Constituirea câmpurilor experimentale. 

Studiul variabilității principlelor caractere 

cantitative ale liniilor homozigote și 

crearea materialului inițial de meliorare. 

1088098 30.112019 

3. 
2020 

XI 
3 Constituirea câmpurilor experimentale și 

selecția liniilor homozigote. 
1214035 30.112020 

4. 
2021 

XI 
4 Constituirea câmpurilor experimentale și 

selecția liniilor homozigote. 
1354568 30.112021 

5. 
2022 

XI 
5 Constituirea câmpurilor experimentale și 

selecția liniilor homozigote. 
1484396 30.112022 



TOTAL GENERAL  5955341  

 
Rezultate estimate:  

 Testarea și înregistrarea în rețeaua ISTIS, în vederea omologării și brevetării a 

unui cultivar de ardei gras, a unui cultivar de ardei gogoșar, precum și a unui 

cultivar de pepene galben; 

 Obținerea unor genitori valoroși pentru tomate; 

 Obținerea liniilor consangvinizate la pele verde și pepenele  galben; 

 Popularizarea noilor creații prin organizarea de loturi demonstrative, întâlniri cu 

fermierii, în vederea extinderii în producție. 

 

Costuri totale estimate pentru întreaga perioadă (lei), din care: 

 

 Total dc 

 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

2018 2019 2020 2021 2022 

3.2.1. Cheltuieli salariale  2504479 277876 463514 523996 592425 646668 

3.2.2. Cheltuieli materiale şi 

servicii 
2179016 356910 392600 431860 475046 522600 

3.2.3. Alte cheltuieli de personal 

(deplasări) 
16660 2730 3000 3300 3630 4000 

3.2.4. Cheltuieli de capital 696024 114000 125400 137940 151734 166950 

3.2.5. Cheltuieli indirecte: Regia 500896 55575 92703 104799 118485 129334 

3.2.6. Cheltuieli de monitorizare 59266 8153 10881 12140 13248 14844 

TOTAL 5955341 815244 1088098 1214035 1354568 1484396 

 
 

 


