
Denumire contractor: 
 

STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE 
PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI 

DĂBULENI 

Autoritatea contractantă: 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI 
DEZVOLTĂRII RURALE 

 
Contract de finanțare nr. 1.4.2. / 27.09.2019 

 

 
PROIECT ADER 1.4.2. "REFACEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE ȘI 
PROTECȚIE A AGROECOSISTEMELOR DIN ZONA SOLURILOR NISIPOASE 
PRIN PROMOVAREA ÎN CULTURĂ A UNOR SPECII DE PLANTE TOLERANTE 
LA STRESUL TERMOHIDRIC, FASOLIȚĂ, SORG, SECARĂ" 

 
       

Proiect finantat de MADR in 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" 

 

OBIECTIVELE DE REFERINȚĂ ALE PROIECTULUI: 

Obiectivul general: 1. ÎMBUNĂȚĂȚIREA REZULTATELOR ECONOMICE ALE 

FERMELOR, PRIN CREŞTEREA EFICIENȚEI DE UTILIZARE A RESURSELOR 

NATURALE ŞI A INPUTURILOR TEHNOLOGICE, PENTRU O AGRICULTURĂ 

DURABILĂ, ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

Obiectivul specific: 1.4. Sisteme noi de management al culturilor, cu costuri 

reduse şi cu eficiență ridicată de utilizare a inputurilor 

 

PERIOADA DE DERULARE A PLANULUI SECTORIAL: 2019-2022 

 

DURATA PROIECTULUI: 37 luni 

 

BUGETUL: 700.000 lei 

 

Director de proiect: Dr. ing. DRĂGHICI Reta 

 

 

 

 



DATELE DE IDENTIFICARE ALE PARTENERILOR LA PROIECT 

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Codul ADER și 
denumirea proiectului: 

 
ADER 1.4.2: "Refacerea capacității de producție și protecție a agroecosistemelor 
din zona solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a unor specii de plante 

tolerante la stresul termohidric, fasoliță, sorg, secară" 
 

Denumire 
conducător 
de proiect 

STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI 
DABULENI  (CP) 

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  

Denumire 
partener 1  

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE ȘI NUTRIȚIE 
ANIMALĂ, BALOTEȘTI (P1) 

Adresa de contact 
(telefon, e-mail, adresa 

poştală, CUI, cont): 

Tel.: (+40 21) 351.20.81, email: secretariat@ibna.ro , adresa 
(Localitatea Balotești,  Str. Calea București nr. 1), cod poştal 
077015, jud. Ilfov, C.U.I. RO18897481, Nr. de cont. RO 
15TREZ4215069XXX003128, trezoreria Ilfov 

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

GROSU Horia, Tel: (+40 21) 351.20.81, e-mail : 
secretariat@ibna.ro  

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

SFÎRLOGEA Maria, Nr. tel: (+40 21) 351.22.41; e-mail: 
secretariat@ibna.ro  
        

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

CIURESCU Georgeta, Nr. tel : 0766 289 449; e-mail: 
ciurescugeorgeta@yahoo.com  

Denumire 
partener 2 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA (P2) 

Adresa de contact 
(telefon, e-mail, adresa 

poştală, CUI, cont): 

Tel.: +40-351-403145, email: rector@ucv.ro , adresa (loc. Craiova, 
Str. A.I.CUZA Nr: 13.), cod poştal 200585, jud. Dolj, C.U.I. 4553380, 
Nr. de cont. RO76TREZ29120F332000XXXX, trezoreria Craiova 

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

SPÎNU Cezar Ionuț, Nr. telefon +40-351-403145; Nr. fax +40-251-
411688; E-mail: rector@ucv.ro  

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

MIC Ionela, Nr. telefon +40-251-415899; Nr. fax +40-251-415899; 
E-mail:  i_ucv@yahoo.com      

mailto:aureliadiaconu@yahoo.com
mailto:ccdcpndabuleni@yahoo.com
mailto:retadraghici@yahoo.com
mailto:secretariat@ibna.ro
mailto:secretariat@ibna.ro
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Responsabil de proiect  
(nume, prenume, telefon 
fix și mobil, e-mail): 

MATEI Gheorghe , Nr. telefon +40-723-509520; Nr. fax +40-251-
418475; E-mail: matei.gheorghe@gmail.com  

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

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: 

 „Refacerea capacității de producție și protectie a ecosistemului natural din zona solurilor 

nisipoase prin promovarea în cultură a unor plante specifice climatului arid (fasoliţă, sorg, 

secară)”  

OBIECTIVELE SPECIFICE: 

1. Elaborarea de solutii știintifice și tehnologice pentru realizarea de progrese 

semnificative în cultivarea fasoliței, sorgului și secarei într-un sistem de agricultură 

durabilă specific zonei solurilor nisipoase 

2. Elaborarea unor retete furajere din fasoliță, sorg pentru boabe și secară și testarea 

acestora în sectorul și zootehnic 

3. Promovarea în cultură pe solurile nisipoase a unor plante specifice climatului arid: 

fasoliţă, sorg, secară  

 

  FAZELE DE EXECUȚIE ALE PROIECTULUI_ ACTIVITĂȚI_REZULTATE OBȚINUTE 
 

Fazele proiectului Activități Rezultate obținute de către parteneri 

Faza 1.:  Fundamentarea 

tehnico - ştiinţifică privind 

elaborarea procedurilor 

de refacere a capacității 

de producție și protecție 

a agroecosistemelor din 

zona solurilor nisipoase 

prin promovarea în 

cultură a unor specii de 

plante tolerante la stresul 

termohidric, fasoliță, 

sorg, secară 

 

Termen: 31.10.2019  

Valoare: 105.263 lei 

 

Activitate 1.1: Evaluarea 

resurselor naturale din zona 

solurilor nisipoase în raport 

cu cerințele plantelor de 

fasoliță, sorg și secară  

Activitate 1.2: Elaborare 

procedurilor privind sistemul 

de agricultură durabilă din 

zona solurilor nisipoase 

Activitate 1.3: Diseminare 

rezultate obținute în faza 1 

 

- Crearea unei baze de date privind 

resursele ecologice, biologice si tehnologice 

existente în zone cu stress termohidric în raport 

cu cerinţele plantelor de fasoliţă, sorg pentru 

boabe și secară. Raport de cercetare /CP, P1; 

- Elaborare dispozitiv experimental; Raport 

de cercetare  / CP, P1,P2 

- Achiziționare echipamente de cercetare-

dezvoltare/CP 

- Raport anual de activitate de cercetare-

dezvoltare; Realizare pagina Web /CP 

 

Faza 2.: Realizarea și 

testarea modelului 

experimental privind 

refacerea capacității de 

Activitate 2.1:  Identificarea 

şi promovarea în cultură a 

unor genotipuri de fasoliță, 

sorg și secară cu conținut 

Baze de date privind   comportarea plantelor 

studiate în cadrul asolamentului fasoliță-secară-

sorg, din punct de vedere al fiziologic, 

morfologic, productiv și calitativ. Raport de 

cercetare  /CP, P2 

mailto:matei.gheorghe@gmail.com


producție și protecție a 

agroecosistemelor din 

zona solurilor nisipoase 

prin promovarea în 

cultură a unor specii de 

plante tolerante la stresul 

termohidric, fasoliță, 

sorg, secară 

 

Termen: 31.10.2020  

Valoare: 263.158 lei 

 

 

ridicat în proteină  și 

tolerante la factorii de stres 

termohidric din zona 

solurilor nisipoase 

Activitate 2.2:  Realizarea 

unor retete furajere din 

boabe de fasoliță, sorg și 

secară 

Activitate 2.3:  

Monitorizarea relaţiei sol–

apă-plantă și implicațiile 

acesteea asupra  cantității și 

calităţii producţiei  de 

fasoliță, sorg și secară în 

contextul agriculturii 

durabile 

Activitate 2.4:  Activități de 

diseminare  

 

-Achiziționare echipamente de cercetare-

dezvoltare/CP 

- Rezultate privind calitatea nutriţională a 

variantelor de recepturi de nutreţ combinat  cu 

participarea boabelor de fasoliţă, sorg și secară şi 

influenţa acestora în hrana păsărilor. Raport de 

cercetare  / P1 

-Rezultate privind fertilitatea fizică și chimică a 

solului prin încorporarea fasoliței în sol sub formă 

de îngrășământ verde. Raport de cercetare  /CP 

- Organizare Workshop: “Fasoliţa, sorgul și 

secara, culturi alternative  în condiţiile de 

stresului termohidric din zona solurilor 

nisipoase”. Participări la diverse manifestări 

științifice naționale și internaționale; Pulicații 

științifice în reviste cotate BDI -1;  

Raport anual de activitate de cercetare-

dezvoltare; Actualizare pag. Web/CP, P1,P2 

Faza 3.: Optimizarea 

modelului experimental 

privind refacerea 

capacității de producție și 

protecție a 

agroecosistemelor din 

zona solurilor nisipoase 

prin promovarea în 

cultură a unor specii de 

plante tolerante la stresul 

termohidric, fasoliță, 

sorg, secară 

 

Termen: 31.10.2021  

Valoare: 200.000 lei 

 

 

Activitate 3.1:  Comportarea 

resurselor genetice de 

fasoliță, sorg și secară în 

condițiile de  stres 

termohidric din zona  

solurilor nisipoase 

Activitate 3.2:  Optimizarea 

factorilor biologici și 

tehnologici pentru  

promovarea asolamentului 

fasoliță-sorg-secară în cadrul 

agriculturii durabile 

Activitate 3.3:  

Monitorizarea evoluţiei 

greutăţii corporale şi a stării 

de sănătate la păsări 

furajate cu nutreţuri 

combinate din fasoliţă, sorg 

boabe și secară. 

Activitate 3.4:  Activități de 

diseminare 

 

- Rezultate de cercetare privind influența 

factorilor biotici și abiotici asupra  fasoliţei, 

sorgului pentru boabe și secarei în condiţiile 

agriculturii durabile și implicarea acestor plante 

în asigurarea trasabilităţii şi siguranţei 

alimentare. Raport de cercetare  / CP 

- Rezultate privind implicațiile factorilor biologici 

și tehnologici producțiilor obținute în 

asolamentul fasoliță-sorg-secară. Raport de 

cercetare. Raport de cercetare  / CP, P2 

- Cuantificarea parametrilor zootehnici (spor 

mediu de creştere, greutate, stare de sănătate) la 

păsări. Raport de cercetare  / P1 

- Organizare seminar: “Refacerea capacității de 

producție și protecție a agroecosistemelor din 

zona solurilor nisipoase prin promovarea în 

cultură a unor specii de plante tolerante la 

stresul termohidric, fasoliță, sorg, secară”;  

-Loturi demonstrative la culturile de fasoliță, sorg, 

secară, întâlniri cu fermierii; Participări la diverse 

manifestări științifice naționale și internaționale; 

Publicații științifice în reviste cotate BDI - 1; 

Editare pliant: “Fasolița, sorgul pentru boabe și 

secara - specii de plante tolerante la stresul 

termohidric din zona solurilor nisipoase”; Raport 



anual activitate de cercetare-dezvoltare, faza 3: 

Actualizare pagina web a proiectului/ CP, P1, P2 

Faza 4.: Verificarea şi 

demonstrarea modelului 

experimental privind 

refacerea capacității de 

producție și protecție a 

agroecosistemelor din 

zona solurilor nisipoase 

prin promovarea în 

cultură a unor specii de 

plante tolerante la stresul 

termohidric, fasoliță, 

sorg, secară 

 

Termen: 31.10.2022  

Valoare: 131.579 lei 

 

Activitate 4.1:  Cuantificarea 

comportării materialului 

biologic de  fasoliţă, sorg  

boabe și secară la condițiile 

ecopedologice din zona 

solurilor nisipoase 

Activitate 4.2:  

Demonstrarea conceptului 

de refacere a capacității de 

producție și protecție a 

agroecosistemelor din zona 

solurilor nisipoase prin 

promovarea în cultură a 

unor specii de plante 

tolerante la stresul 

termohidric, fasoliță, sorg, 

secară 

Activitate 4.3:  

Demonstrarea utilizării 

fasoliţei, sorgului boabe  și 

secarei în reţetele furajere 

folosite în sectorul zootehnic 

Activitate 4.4:  Activități de 

diseminare privind 

„Refacerea capacității de 

producție și protectie a 

ecosistemului natural din 

zona solurilor nisipoase prin 

promovarea în cultură a 

unor plante specifice 

climatului arid (fasoliţă, 

sorg, secară)” 

- Bază de date privind factorii biotici și abiotici 

care concură la obținerea producției la fasoliță, 

sorg și secară. Raport de cercetare / CP, P2;  

- Promovarea sistemului de cultură “agricultura 

verde” pentru conservarea însușirilor fizico 

chimice ale solului nisipos prin folosirea fasoliței 

ca îngrășământ verde; 

 - Reducerea inputurilor prin promovarea 

asolamentului fasoliță-sorg-secară în zonele 

secetoase. Raport de cercetare/CP 

- Realizare formule de nutrețuri 

concentrate din de fasoliță, sorg boabe și secară. 

Raport de cercetare / P1  

-   Loturi demonstrative la culturile de fasoliță, 

sorg pentru boabe, secară; întâlniri cu fermierii/ 

CP; 

-  Reducerea impactului negativ al stresului 

termohidric prin promovarea asolamentului 

fasoliță-secară-sorg, în condiţiile păstrării 

biodiversităţii zonei/ CP, P1, P2; 

-  Participări la simpozioane, conferințe naționale 

și international/CP, P1, P2; 

Publicații științifice: 3 lucrări științifice cotate BDI; 

ISI /CP, P1, P2 

Editare broșură cu tema „Refacerea capacității de 

producție și protecție a agroecosistemelor din 

zona solurilor nisipoase prin promovarea în 

cultură a unor specii de plante tolerante la stresul 

termohidric, fasoliță, sorg, secară; Raport anual și 

final de activitate de cercetare dezvoltare; 

Actualizare pagina web a proiectului /CP, P1, P2 

 

VALOARE  REPARTIZATĂ PE PARTENERI, LA PROIECTUL ADER 1.4.2. (LEI) 

PARTENER PROIECT ADER 1.4.2. 
 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

TOTAL  

2019-2022 

Conducător proiect: STAȚIUNEA DE CERCETARE 

DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE 
75.200 187.970 142.900 93.930 500.000 



NISIPURI DĂBULENI (SCDCPN DABULENI)- (CP) 

Partener 1: INSTITUTUL NATIONAL DE 

CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE ŞI 

NUTRIŢIE ANIMALĂ Balotești( INCDBNA) – P1 

22.500 56.391 42.810 28.299 150.000 

Partener 2: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA (UCV) 

– P2 
7.563 18.797 14.290 9.350 50.000 

TOTAL 105.263 263.158 200.000 131.579 700.000 

Adresa web a proiectului: https://www.proiect-ader.scdcpndabuleni.ro/ 

https://www.proiect-ader.scdcpndabuleni.ro/

