
 
 

Denumire Contractor: 
 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE 
CERCETARE DEZVOLTARE 

AGRICOLĂ FUNDULEA 

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 2.1.4:  „Crearea și identificarea unor genotipuri de floarea-soarelui 
cu însușiri superioare de calitate și rezistență complexă la factorii biotici 
şi abiotici şi rezistenţă genetică la erbicide totale aplicate postemergent”  

Denumire 
Partener 3 
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): 

DRĂGHICI Iulian, Telefon: : +40251334402 / +40729114598 e-
mail: iuliandraghici54@yahoo.com 

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

 

 
 
DENUMIRE PROIECT: 
 ADER 2.1.4.: ”CREAREA ȘI IDENTIFICAREA UNOR GENOTIPURI DE FLOAREA-SOARELUI CU 
ÎNSUȘIRI SUPERIOARE DE CALITATE ȘI REZISTENȚĂ COMPLEXĂ LA FACTORII BIOTICI ŞI 
ABIOTICI ŞI REZISTENŢĂ GENETICĂ LA ERBICIDE TOTALE APLICATE POSTEMERGENT”   
 
 
 

Proiect finanțat 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" 

 

CONDUCĂTOR DE PROIECT (CO):  Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Agricolă Fundulea 
(INCDA Fundulea), office@ricic.ro  

Director de proiect: Dr.ing. Maria JOITA PACUREANU  

Valoare Totală Proiect: 1.000.000 lei, din care SCDCPN Dăbuleni: 70.000 lei 

 

mailto:ccdcpndabuleni@yahoo.com
mailto:office@ricic.ro


 
PARTENERI PROIECT: 
 
P1- Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Braila (SCDA Brăila), scdabraila@yahoo.com 
P2- Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Livada (SCDA Livada), scdalivada@yahoo.com 
P3 – Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni (SCDCPN 
Dăbuleni), ccdcpndabuleni@yahoo.com 
P4 - Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Şimnic (SCDA Șimnic), scda_simnic@yahoo.com   
P5 - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare-IBA București 
(INCDBA), office@bioresurse.ro 
 
Responsabil  Partener 3 (SCDCPN Dăbuleni) : Dr. ing. Drăghici Iulian, e-mail: 
iuliandraghici54@yahoo.com 

 
 

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

PERIOADA 2019-2022 
 

Faza / Termen de 
realizare suma 

Activităţi de cercetare aferente SCDCPN 
Dăbuleni 

Rezultate/ Documente de 
prezentare a rezultatelor 

Faza I  
Termen: 31.10.2019 
Valoare: 10.500 lei  
 

A1.4. Testarea genotipurilor de floarea 
soarelui în condiții de sol nisipos și în 
condiții de secetă 
Activitate 1.4.1 - Efectuarea notărilor privind 
comportamentul genotipurilor de floarea 
soarelui, la atacul unor patogeni, care produc 
boli specifice zonei 
Activitate 1.4.2 - Efectuarea notărilor privind 
rezistența la secetă și arșiță a genotipurilor 
de floarea soarelui, testate 
Activitate 1.4.3 - Recoltarea genotipurilor de 
floarea soarelui; evaluarea producției de 
semințe, în condițiile zonei și a tipului de sol 
Activitate 1.4.4 - Pregătirea câmpului pentru 
semanat experiențele viitoare (aplicat 
îngrășăminte, arat, grăpat) 
Activitate 1.4.5 - Întocmirea raportului de 
fază 

Va fi realizata procedura 
de testare a unui numar 
de 70 genotipuri in 3 
repetitii, pentru 
comportament in 
conditiile zonei (rezistenta 
la seceta, arsita si boli). 

Faza II 
Termen: 25.10.2020 
Valoare: 25.500 lei  
 

A 2.4. Testarea genotipurilor de floarea 
soarelui în condiții specifice de climă și sol 
Activitate 2.4.1 - Semănatul în câmpul de 
testarea comportamentului genotipurilor în 
condiții de sol nisipos și de secetă severă, 
precum și față de atacul unor patogeni 
specifici zonei 
Activitate 2.4.2 - Efectuarea observațiilor, în 
perioada de vegetație,  privind rezistența la 
secetă, rezistența la boli și anumiți dăunători 

Se va realiza testarea unui 
numar de 80 genotipuri 
aflate in curs de selectie, 
dar si a unui numar de 30 
hibrizi, pentru aprecierea 
comportamentului in 
conditiile zonei; selectia 
genotipurilor ce se vor 
promova in generatia 
urmatoare 

mailto:scdabraila@yahoo.com
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Activitate 2.4.3 - Efectuarea recoltatului și 
aprecierea producției de semințe, realizată în 
condițiile speciale, din zonă 
Activitate 2.4.4- Intocmirea raportului de fază 

(cel putin 60 genotipuri). 

Faza III 
Termen: 25.10.2021 
Valoare: 19.500 lei 

 A 3.4. Testarea materialului biologic, aflat în 
generații avansate de selecție, în condițiile 
specifice zonei 
Activitate 3.4.1 - Semănatul experiențelor 
privind testarea rezistenței la secetă și arșiță 
Activitate 3.4.2 - Semănatul experiențelor 
privind rezistența la boli și dăunători 
Activitate 3.4.3 - Efectuarea notărilor pentru 
aprecierea rezistenței la secetă și arșiță 
Activitate 3.4.4 - Efectuarea observațiilor 
pentru atacul de boli și dăunători 
Activitate 3.4.5 - Întocmirea raportului de 
fază 

Se va realiza testarea a 75 
genotipuri in conditiile 
zonei;  
Selectia a cel putin 50 
genotipuri performante; 
Selectia a 35  genotipuri 
cu un anumit nivel al 
continutului de ulei si al 
continutului in acizi grasi, 
in conditiile solurilor 
nisipoase. 

Faza IV 
Termen: 31.10.2022 
Valoare: 14.500 lei 

 A 4.4. Optimizare secvențe tehnologice 
Activitate 4.4.1 - Efectuarea experiențelor cu 
hibrizii realizați, determinări pentru stabilirea 
setului celor mai adaptați condițiilor de climă 
și sol din zonă 
Activitate 4.4.2 - Sinteză rezultate. Întocmirea 
raportului de fază 

Se va realiza testarea 
hibrizilor in culturi 
comparative (15 hibrizi in 
3 repetitii); selectia celor 
performanti (4-5); lot 
demonstrativ cu hibrizi (3-
4 hibrizi). 

 
 
 
 


