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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:1740/10.10.2018 "Crearea şi promovarea unor 

genotipuri de fasoliţă şi arahide cu potențial productiv ridicat, 

tolerante/rezistente la secetă, boli şi dăunători și cu însuşiri calitative 

superioare" 
 

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): 

DRĂGHICI Reta, Telefon: +40251334402 / +40720784903; e-mail 
retadraghici@yahoo.com 

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

 

 

PROIECT 1740:  "CREAREA ŞI PROMOVAREA UNOR GENOTIPURI DE 
FASOLIŢĂ ŞI ARAHIDE CU POTENȚIAL PRODUCTIV RIDICAT, 
TOLERANTE/REZISTENTE LA SECETĂ, BOLI ŞI DĂUNĂTORI ȘI CU ÎNSUŞIRI 
CALITATIVE SUPERIOARE" 

 

Finanțare: bugetul de stat, conform cererii de avizării a proiectului nr 
1740/10.10.2018, aprobată de ASAS cu nr. 5036 din 23.10.2018 

 
Valoare totală: 5.492.118 lei 
 
Coordonator de proiect: STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE 

PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DABULENI 
 
Director de proiect: Dr. ing. DRĂGHICI Reta 

mailto:ccdcpndabuleni@yahoo.com


       
Obiectivele conform Strategiei CDI a MADR 2020-2030 (2040) 
 
Obiectiv general  1.1.: ÎMBUNÃȚÃȚIREA REZULTATELOR ECONOMICE ALE FERMELOR, PRIN 
CREŞTEREA EFICIENȚEI DE UTILIZARE A RESURSELOR NATURALE ŞI A INPUTURILOR 
TEHNOLOGICE, PENTRU O AGRICULTURÃ DURABILÃ, ÎN CONTEXTUL SCHIMBÃRILOR 
CLIMATICE 
 
Obiectiv specific 1.1.1: Îmbunãtãțirea germoplasmei principalelor culturi privind rezistența 
la secetã şi temperaturi extreme 

 

OBIECTIVELE, ETAPELE ȘI ACTIVITĂŢILE  PROIECTULUI 1740/10.10.2018 
 
Obiectivul general al proiectului: Crearea şi promovarea unor genotipuri de fasoliţă şi 
arahide cu potențial productiv ridicat, tolerante/rezistente la secetă, boli şi dăunători și cu 
însuşiri calitative superioare 

 
Obiectivele specifice vizează: 

            - Conservarea şi evaluarea utilizării resurselor de germoplasmă în ameliorarea 

plantelor de fasoliţă şi arahide, în scopul creării de noi soiuri; 

             - Diversificarea ereditară a bazei genetice la fasoliţă şi arahide prin hibridări 

intraspecifice 

              - Promovarea în cultură a genotipurilor  de fasoliţă şi arahide cu potențial productiv 

ridicat, tolerante la secetă, rezistente la boli şi dăunători și cu însuşiri calitative superioare  

 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului se vor derula în cadrul a 5 etape: 

 

Denumire fază / suma/Termen de realitare Activităţi de cercetare  

Etapa I. Fundamentarea tehnico - ştiinţifică 

privind elaborarea modelului experimental 

privind identificarea şi elaborarea 

componentelor pentru crearea unor 

genotipuri  de fasoliţă şi arahide cu 

potențial productiv ridicat, 

tolerante/rezistente la secetă, boli şi 

dăunători și cu însuşiri calitative superioare  

Termen: 30.11.2018 
Valoare: 780.884 lei  
 

- Studiu privind oferta pedoclimatică în funcţie de 

cerinţele agrobiologice ale plantelor de fasoliță și 

arahide; 

- Stadiul actual al cercetărilor privind culturile de 

fasoliţă şi arahide;  

- Studiul în câmp și laborator a materielului biologic 

în cadrul colecţiilor de germoplasmă la fasoliţă şi 

arahide, în scopul stabilirii genitori parientali folosiți 

în hibridare; 

- Realizarea selecției în masă pozitive într-un câmp  

de alegere la 2-3 populații de fasoliță și arahide; 

-Elaborarea protocolului de cercetare (metode, 

tehnici, descriptori morfo–fiziologici) prin 

documentare științifică, inclusiv vizite de studiu; 



- Realizare pagina Web a proiectului. 

 

Etapa II. Realizarea modelului experimental 

privind identificarea şi elaborarea 

componentelor pentru crearea unor 

genotipuri  de fasoliţă şi arahide cu 

potențial productiv ridicat, 

tolerante/rezistente la secetă, boli şi 

dăunători și cu însuşiri calitative superioare 

Termen: 30.12.2019 
 Valoare: 1.012416  lei 

- Observații și determinări privind comportarea în 

câmp a materialului biologic din cadrul colecţiilor de 

germoplasmă la fasoliţă şi arahide; 

-Identificarea agenţilor de dăunare şi evaluarea 

rezistenţei genetice a sortimentului de soiuri și linii de 

fasoliță și arahide studiate în condiții de stres 

termohidric; 

-Crearea de material biologic nou prin hibridare 

intraspecifică. Analiza fizică a semințelor obținute în 

urma procesului de hibridare; 

- Semănatul în campul de înmulțire și în CCO a elitelor 

alese (F1). Studiul elitelor în CCO; 

- Actualizarea paginii Web a proiectului. 

 

Etapa III.   Testarea  modelului experimental 

privind realizarea progresului genetic în 

ameliorarea fasoliţei şi arahidelor 

Termen: 30.12.2020  
Valoare: 1.070.282  lei 

  - Cercetări privind comportarea materialului biologic 

de fasoliţă şi arahide studiat în colecțiile de 

germoplasmă și în culturi comparative de concurs;  

- Studii privind comportarea în F1 a cultivarelor de 

fasoliţă şi arahide obţinute în urma hibridării și 

realizarea primei alegeri a indivizilor cu caracteristici 

ce răspund la obiectivele urmărite; 

- Semănatul în campul de control și în CCO a elitelor 

alese (F2). Studiul elitelor în CCO; 

- Organizarea masă rotundă: Fasoliţa şi arahidele, 

culturi alternative  în condiţii de stres termohidric din 

zonele cu psamosoluri.  Diseminare rezultate de 

cercetare. 

 

Etapa IV. Verificarea şi demonstrarea 

modelului experimental privind realizarea 

progresului genetic în ameliorarea fasoliţei 

şi arahidelor 

Termen: 30.12. 2021  
Valoare: 1.249.598  lei 

 - Verificarea în câmp şi laborator a materialului 

biologic de fasoliţă şi arahide. Analize de 

productivitate și calitate; 

-Selecția combinațiilor hibride valoroase în vederea 

stabilizării caracterelor vizate prin  studierea atentă a 

unor plante hibride și reținerea pentru înmultire a 

plantelor cu caractere fenotipice valoroase, numite 

linii; 



- Verificarea în rețeaua ISTIS a câte 2 linii de arahide 

și 4 de fasoliță obținute prin selectție în masă; 

- Organizarea unor loturi demonstrative cu soiurile 

existente la fasoliţă şi arahide în scopul promovării 

acestora în structura de specii și soiuri cultivate în 

condiții de stress termic și hidric; 

- Actualizarea paginii Web a proiectului 

 

Etapa V. Cuantificarea rezultatelor privind 

realizarea progresului genetic în 

ameliorarea fasoliţei şi arahidelor. 

Protejarea drepturilor de proprietate 

intelectuala 

Termen: 30.12. 2022  
Valoare: 1.378.938 lei 

- Studierea liniilor obținute prin hibridare și 

verificarea în culturi comparative, din punct de 

vedere al productivității, calității și insușirilor 

calitative;  

 - Verificarea în rețeaua ISTIS (anul 2) a câte 2 linii de 

arahide și 4 de fasoliță obținute prin selectție în 

masă;  

- Organizarea unor loturi demonstrative cu soiurile 

existente la fasoliţă şi arahide în scopul promovării 

acestora în structura de specii și soiuri cultivate în 

condiții de stress termic și hidric; 

- Diseminare rezultate de cercetare; Actualizarea 

paginii Web a proiectului. 

 

 

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

Specificație cheltuieli Total dc 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

2018 2019 2020 2021 2022 

3.2.1. Cheltuieli salariale 2.121.248 249.529 401.077 405.399 505.577 559.666 
3.2.2. Cheltuieli materiale şi 
servicii 

2.179.016 356.910 392.600 431.860 475.046 522.600 

3.2.3. Alte cheltuieli de 
personal (deplasări) 

16.660 2.730 3.000 3.300 3.630 4.000 

3.2.4. Cheltuieli de capital 696.024 114.000 125.400 137.940 151.734 166.950 
3.2.5. Cheltuieli indirecte: 
Regia 

424.249 49.906 80.215 81.080 101.115 111.933 

3.2.6. Cheltuieli de 
monitorizare (1%) 

54.921 7.809 10.124 10.703 12.496 13.789 

TOTAL 5.492.118 780.884 1.012.416 1.070.282 1.249.598 1.378.938 
 


