
DENUMIRE CONTRACTOR: 
 

INSTITUTUL DE CERCETARE 
DEZVOLTARE PENTRU 

LEGUMICULTURĂ ȘI FLORICULTURĂ 
VIDRA (ICDLF VIDRA) 

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 7.2.1: ÎMBOGĂȚIREA GENOFONDULUI LEGUMICOL PRIN OBȚINEREA DE 

CREAȚII BIOLOGICE DESTINATE OBȚINERII DE SOIURI ȘI HIBRIZI DIN FAMILIA 

SOLANACEAE, TOMATE, ARDEI, PĂTLĂGELE VINETE 

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): 

CIUCIUC Elena, Telefon: : +40251334402 / +40762035877 e-mail: 

ciuciucelena@yahoo.com  

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

 

Denumire proiect ADER 7.2.1: ÎMBOGĂȚIREA GENOFONDULUI LEGUMICOL PRIN 

OBȚINEREA DE CREAȚII BIOLOGICE DESTINATE OBȚINERII DE SOIURI ȘI HIBRIZI DIN 

FAMILIA SOLANACEAE, TOMATE, ARDEI, PĂTLĂGELE VINETE 

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 2020 

CONDUCĂTOR DE PROIECT (CO):  Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură și 

Floricultură Vidra (ICDLF Vidra) 

Director de proiect: Dr.ing. Gicuța SBÎRCIOG  

Valoare Totală Proiect: 1 890 000 lei, din care SCDCPN Dăbuleni: 107 000 lei 

PARTENERI PROIECT: 

P1- Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău (SCDL Bacău) 

mailto:ccdcpndabuleni@yahoo.com
mailto:ciuciucelena@yahoo.com


P2- Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău (SCDLBuzău) 

P3 –Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni (SCDCPN 

Dăbuleni) 

P4- Institutul Național de Cercetare dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești 

(INCDBH Ștefănești) 

Responsabil  SCDCPN Dabuleni: Dr. ing.Elena CIUCIUC, e-mail: ciuciucelena@yahoo.com 

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

PERIOADA 2019-2022 

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

Faza I – Identificarea şi pregătirea 

materialului biologic necesar derulării 

proiectului  

Termen: 31.10.2019 

Valoare: 16050 lei  

 

Activitatea I.1: Inventarierea surselor proprii de 

germoplasmă la speciile de legume: tomate, ardei, 

pătlăgele vinete. 

 - Selectarea genotipurilor ce constituie materialul 

biologic necesar derulării propiectului; 

 -Stabilirea protocoalelor de lucru pentru 

caracterizarea, evaluarea și multiplicarea speciilor de 

legume luate în studiu; 

- Pregătirea materialului biologic; inventarierea și 

codificarea acestuia. 

-Pregătirea câmpurilor experimentale 

Activitatea I.2: Studii, analize. Documentare: 

-stabilirea modului de desfășurare a experiențelor: 

câmpuri experimentale, lucrări de ameliorare 

specifice,tehnologii de cultură ; 

-achiziția dotărilor necesare desfășurării proiectului 

Faza II – Constituirea câmpurilor  

experimentale  

 

Termen: 05.06.2020 

 Valoare: 24140 lei 

Activitate II.1: Elaborare model experimental spațiu 

protejat. Elaborare schemă de semănat în vederea 

obținerii materialului biologic (răsad)  necesar 

înființării experiențelor pe specii / verigi 

experimentale / genotipuri; 

Activitatea II.2: Realizarea  modelului experimental 

în seră semănat pe specii/verigi 

experimentale/genotipuri  

-observaţii fenologice răsad 

-lucrări de întreţinere  a răsadului conform 

tehnologiei 

Activitatea II.3.: Experimentarea  modelului  în câmp 

(montarea experienţelor în câmp) 
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- elaborare schemă de amplasare a experienţelor în 

câmp conform tehnicii experimentale şi obiectivelor 

stabilite  

-plantat pe câmpuri experimentale (Câmp de material 

inițial, Câmp de selectie, Câmp de înmulțire, Câmp de 

hibridare)/specii/ genotipuri (tomate, ardei, pătlăgele 

vinete,); 

 - întreţinerea culturilor conform tehnologiei; 

Faza III –  Evaluarea materialului biologic în 

baza criteriilor stabilite, conform 

obiectivelor proiectului 

 

 Termen: 31.10.2020  

Valoare: 16092  lei 

 Activitatea III.1: Experimentarea modelului în câmp.  

-Studiul materialului biologic în câmpuri 

experimentale (Câmp de material inițial, Câmp de 

selectie, Câmp de culturi comparative, Câmp de 

înmulțire, Câmp de hibridare), în vederea identificării 

genotipurilor ce întrunesc caracteristicile urmărite ;  

-Observaţii fenologice, determinări biometrice ; 

-Monitorizarea agenţilor patogeni din câmpurile 

experimentale; 

-Determinarea potenţialului productiv şi a rezistenţei 

la stresul termic şi hidric; 

-Marcarea și izolarea fructelor/plantelor elită; 

-Recoltarea fructelor; 

Activitatea III.3: Experimentarea  modelului  în 

laborator 

- extras seminţe specii/genotipuri / fructe elită/  

-determinări biometrice (greutate fruct, IF , MMB) 

Activitatea III. 5: Diseminarea rezultatelor 

Organizarea de expoziții cu ocazia Sesiunilor de 

comunicări științifice, expunând material biologic 

avansat homozigot utilizat în cadrul proiectului 

Faza IV – Constituirea câmpurilor  

experimentale  

 

Termen: 07.06. 2021  

Valoare: 18342 lei 

 Activitatea IV.1:  Elaborare model experimental în 

seră 

-Elaborare schemă de semănat în vederea producerii 

răsadurilor pe specii/cultivaruri/variante; 

-Condiționarea materialului biologic (semințe) obținut 

în câmpurile experimentale; 

-Inventarierea portofoliului de germoplasmă, selecția 

și  codificarea materialului biologic reținut;  

-Stabilirea variantelor experimentale; 

-Pregătirea câmpurilor experimentale  

  

Activitatea IV.2: Realizarea  modelului experimental 



în seră 

-Semănat pe specii/câmpuri 

experimentale/genotipuri  

-Observaţii fenologice răsad 

- Lucrări de întreţinere  a răsadului conform 

tehnologiei 

 

Activitatea IV.3: Experimentarea  modelului  în câmp 

-Elaborare schemă de amplasare a experienţelor în 

câmp conform tehnicii experimentale şi obiectivelor 

stabilite 

-Plantat pe specii/ genotipuri (tomate); 

 - Întreţinerea culturilor conform tehnologiei; 

Faza V  - Evaluarea materialului biologic pe  

baza criteriilor stabilite, conform 

obiectivelor proiectului 

Termen: 31.10. 2021  

Valoare: 12228 lei 

Activitatea V.1:  Experimentarea modelului în câmp 

Studiul materialului biologic în câmpuri 

experimentale (Câmp de material inițial, Câmp de 

selectie Câmp de culturi comparative, Câmp de 

înmulțire, Câmp de hibridare), în vederea 

identificării genotipurilor ce întrunesc caracteristicile 

urmărite ;  

-Observaţii fenologice, determinări biometrice ; 

-Monitorizarea agenţilor patogeni din câmpurile 

experimentale; 

-Determinarea potenţialului productiv şi a rezistenţei 

la stresul termic şi hidric; 

-Marcarea și izolarea fructelor/plantelor elită; 

-Recoltarea fructelor; 

 

Activitatea V.3: Experimentarea  modelului  în 

laborator 

-Extras seminţe specii/genotipuri / fructe elită/  

-Determinări biometrice (greutate fruct, IF , MMB) 

 

Activitatea V.4: Diseminarea rezltatelor 

-Participarea la manifestări tehnico ştiinţifice din 

domeniile specifice proiectului 

-Elaborarea şi publicarea de lucrări ştiinţifice, 

actualizare pagină web; 

-Lot demonstrativ cu genotipurile evidențiate 

Faza VI. Constituirea câmpurilor  

experimentale 

 

Activitate VI.1: Elaborare model experimental în seră 

- Elaborare schemă de semănat în vederea producerii 

răsadurilor pe specii/cultivaruri/variante; 



Termen: 06.06.2022  

Valoare: 12089 lei 

-Condiționarea materialului biologic (semințe) obținut 

în câmpurile experimentale; 

-Inventarierea portofoliului de germoplasmă, selecția 

și  codificarea materialului biologic reținut;  

-Stabilirea variantelor experimentale; 

-Pregătirea câmpurilor  

 

Activitatea VI.2: Realizarea  modelului experimental 

în seră 

-Semănat pe specii/câmpuri 

experimentale/genotipuri  

-Observaţii fenologice răsad 

Activitatea VI.3:  Experimentarea  modelului  în câmp 

-Elaborare schemă de amplasare a experienţelor în 

câmp conform tehnicii experimentale şi obiectivelor 

stabilite 

-Plantat pe specii/ genotipuri (tomate); 

 - Întreţinerea culturilor conform tehnologiei; 

 

Activitatea VI.4:  Diseminarea rezultatelor 

-Organizarea de loturi demonstrative cu liniile avansat 

homozigote reprezentative în cadrul proiectului 

Faza VII .   Evaluarea, inventarierea şi 

conservarea surselor de germoplasma 

studiate; înregistrarea la ISTIS a liniilor 

obținute 

 

Termen: 15.10.2022  

Valoare: 8059 lei 

Activitatea VII.1: Experimentarea  modelului  în câmp 

-studiul materialului biologic în CCO în vederea 

identificării genotipurilor ce întrunesc caracteristicile 

stabilite drept criteriu de selecţie în vederea înaintării 

spre testare în rețeaua ISTIS 

- Studiul materialului biologic în câmpuri 

experimentale (Câmp de material inițial, Câmp de 

selectie, Câmp de înmulțire, Câmp de hibridare), în 

vederea identificării genotipurilor ce întrunesc 

caracteristicile urmărite ;  

-Observaţii fenologice, determinări biometrice ; 

-Monitorizarea agenţilor patogeni din câmpurile 

experimentale; 

-Determinarea potenţialului productiv şi a rezistenţei 

la stresul termic şi hidric; 

-Marcarea și izolarea fructelor/plantelor elită; 

-Recoltarea fructelor. 

 

Activitate VII.3: Elaborare model experimental în 

laborator 



-Condiţionarea şi inventarierea materialului biologic 

reţinut  pe baza criteriilor obiectivului proiectului ; 

- Determinarea indicilor de calitate a seminţelor; 

-Întocmirea documentației pentru verificare în 

rețeaua ISTIS  

- Constituirea accesiilor şi depunerea acestora la 

banca de gene şi în colecţiile de lucru ale 

amelioratorilor 

 

Activitatea VII.4: Diseminarea rezultatelor obţinute 

-participarea la manifestări tehnico ştiinţifice din 

domeniile specifice proiectului; 

-elaborarea şi publicarea de lucrări ştiinţifice; 

- tehnoredactarea şi publicarea tehnologiei de cultură 

a legumelor silano-fructoase (tomate) 

 

Activitatea VII. 5: Vizite de lucru 

- schimburi de bună practică în vederea diseminării 

rezultatelor 

-vizite de lucru în câmpurile experimentale (loturi 

demonstrative şi CCO) ale  partenerilor în vederea 

demonstrării utilităţii produselor (cultivaruri noi, linii 

de perspectivă) potenţialilor utilizatori ai rezultatelor 

 

Activitatea VII:6: Întocmirea raportului tehnico-

ştiinţific 

 

 

 

 


