
 

Denumire Contractor: 
 

STAȚIUNEA DE CERCETARE 
DEZVOLTARE AGRICOLĂ 

TELEORMAN (SCDA Teleorman) 

Autoritatea contractantă: 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI 
DEZVOLTĂRII RURALE 

Denumire Partener: 
 

STAȚIUNEA DE CERCETARE 
DEZVOLTARE PENTRU CULTURA 

PLANTELOR PE NISIPURI 
DĂBULENI 

 

Date de identificare partener proiect 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Codul ADER și 
denumirea 
proiectului: 

ADER 1.3.2 :” Îmbunătățirea și diversificarea germoplasmei culturilor 
proteice în privința productivității și calității recoltei, a adaptabilității la 
factorii de stres biotic şi abiotic destinate pentru produse alimentare”   

Denumire 
Partener 2 
de proiect  

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     

Responsabil Partener 3 
de proiect  (nume, 
prenume, telefon fix și 
mobil, e-mail): 

DIMA MILICA, Telefon: : +40251334402 / +40743152502; 
e-mail: milicadima@yahoo.com  

Anul începerii proiectului: 2019 Anul finalizării proiectului :       2022 Durata (nr. luni): 37 

 
Denumire proiect ADER 1.3.2 :” Îmbunătățirea și diversificarea germoplasmei culturilor 
proteice în privința productivității și calității recoltei, a adaptabilității la factorii de stres 
biotic şi abiotic destinate pentru produse alimentare”   
 
Încheiat în cadrul Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de 
dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, 
"Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2022 

CONDUCĂTOR DE PROIECT (CO): STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLĂ 
TELEORMAN (SCDA Teleorman)-  

Director de proiect:  Dr.ing. Rodica STURZU  

Valoare Totală Proiect: 800.000 lei, din care SCDCPN Dăbuleni: 100.000 lei 

 

mailto:aureliadiaconu@yahoo.com
mailto:ccdcpndabuleni@yahoo.com
mailto:milicadima@yahoo.com


PARTENERI PROIECT: 
P1- Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Agricolă Fundulea (INCDA Fundulea) 
P2- Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni (SCDCPN 
Dăbuleni) 
 
Responsabil  SCDCPN Dabuleni: Dr. ing. Dima Milica  

 
PLANUL DE REALIZARE AL PROIECTULUI / ACTIVITĂȚI REALIZATE DE SCDCPN DĂBULENI ÎN 

PERIOADA 2019-2022 

Denumire fază + suma/Termen de realitare Activităţi de cercetare aferente CCDCPN Dăbuleni 

Faza I – Selecția materialului de ameliorare 
pentru testare în culturi comparative și 
structurarea variantelor în câmpurile 
experimentale și în spații cu climat dirijat, în 
vederea evaluării însușirilor morfologice, 
fiziologice și calitative ale materialului 
biologic la mazăre, năut și arahide 
 

Termen: 31.10.2019 
Valoare: 15038 lei  
 

Activitatea1.1. Studiu privind oferta pedoclimatică în 
funcție de cerințele agrobiologice ale  arahidelor în 
condițiile din sudul Olteniei. Elaborare raport de 
experimentare 
 

Faza II – Testarea şi caracterizarea 
preliminară a materialului biologic de 
mazăre, năut şi arahide, testat din punct de 
vedere al potenţialului productiv, calitativ și 
adaptativ în condiţiile climatice și pedologice 
specifice (anul I) 
 

Termen: 31.10.2020 
 Valoare: 37594 lei 

Activitatea 2.1. Elaborarea modelului experimental 
privind înființarea culturii comparative de orientare și 
a culturii comparative de concurs la 
arahide.Comportarea genotipurilor din punct de 
vedere al rezistenței la secetă, la boli și al calității 
nutriționale a boabelor. 
 

Faza III –  Testarea şi caracterizarea 
preliminară a materialului biologic de 
mazăre, năut şi arahide, testat din punct de 
vedere al potenţialului productiv, calitativ și 
adaptativ în condiţiile climatice și pedologice 
specifice (anul II)  
 

Termen: 31.10.2021  
Valoare: 28571  lei 

Activitatea 3.1. Elaborarea modelului experimental 
privind înființarea culturii comparative de orientare și 
a culturii comparative de concurs la 
arahide.Comportarea genotipurilor din punct de 
vedere al rezistenței la secetă, la boli și al calității 
nutriționale a boabelor. 

Faza IV – Testarea şi caracterizarea 
preliminară a materialului biologic de 
mazăre, năut şi arahide, testat din punct de 
vedere al potenţialului productiv, calitativ și 
adaptativ în condiţiile climatice și pedologice 
specifice (anul III) 
 

Termen: 30.09. 2022  
Valoare: 18797 lei 

Activitatea 4.1. Elaborarea modelului experimental 
privind înființarea culturii comparative de orientare și 
a culturii comparative de concurs la 
arahide.Comportarea genotipurilor din punct de 
vedere al rezistenței la secetă, la boli și al calității 
nutriționale a boabelor. 
 

 


