
 
 

Denumire Contractor: 
 

INSTITUTUL DE CERCETARE 
DEZVOLTARE  PENTRU 

PROTECTIA PLANTELOR 
BUCURESTI  

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 7.3.15:  „Stabilirea măsurilor și mijloacelor de prevenire și 
combatere integrată a dăunătorului Tuta absoluta, molia minieră la 

culturile de tomate în spații protejate” 

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 2 de 
proiect  (nume, prenume, 

telefon fix și mobil, e-mail): 

NANU Ștefan, Telefon: : +40251334402 / +40757105015 e-
mail: stefan.nanu@yahoo.com 

Anul începerii proiectului: 2019 Anul finalizării proiectului :       2022 Durata (nr. luni): 36 

 

 
 
DENUMIRE PROIECT: 
 ADER 7.3.15:  „STABILIREA MĂSURILOR ȘI MIJLOACELOR DE PREVENIRE ȘI COMBATERE 
INTEGRATĂ A DĂUNĂTORULUI TUTA ABSOLUTA, MOLIA MINIERĂ LA CULTURILE DE TOMATE 
ÎN SPAȚII PROTEJATE”  
 
 

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 de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Plantelor 
Bucuresti 

Director de proiect: Dr. ing. Maria Iamandei  

Valoare Totală Proiect: 1.000.000 lei, din care SCDCPN Dăbuleni: 150.000 lei 

 
 

mailto:ccdcpndabuleni@yahoo.com


PARTENERI PROIECT: 
 
P2 – Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni (SCDCPN 
Dăbuleni), ccdcpndabuleni@yahoo.com  
 
Responsabil  Partener 2 (SCDCPN Dăbuleni) : Dr. ing. Nanu Stefan, e-mail: 
stefan.nanu@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: 15.12.2019 
Valoare: 23.000 lei  
 

Activitate 1.2 Evaluarea stadiului actual al 
cuniștințelor privind metodele de combatere 
integrată a dăunătorului Tuta aboluta, molia 
minieră la culturile de tomate în spații 
protejate 
A. 1.2.1 – Evaluarea mijloacelor culturale de 
combatere a dăunătorului Tuta absoluta 

Studiu prospectiv privind 
stadiul actual al 
cunoștințelor referitor la 
metodele de combatere a 
dăunătorului Tuta 
absoluta 

Faza II 
Termen: 15.12.2020 
Valoare: 54.000 lei  
 

Activitate 2.1.  Stabilirea dinamicii apariției 
și evoluției atacului speciei Tuta absoluta în 
diferite tipuri de spații protejate în condițiile 
specifice anului 2020 
A. 2.1.1 – Monitorizarea dăunătorului Tuta 
absoluta, la culturile de tomate în spații 
protejate din bazinul legumicol Dăbuleni 
Activitate 2.2 Evaluarea eficacității unor 
produse chimice, cu impact redus asupra 
mediului, asupra adulților, ouălor și larvelor 
dăunătorului Tuta absoluta în diferite tipuri 
de spații protejate, inclusiv pentru 
combaterea dăunătorului de pe gazdele 
secundare 

A. 2.2.1 – Evaluarea eficacității unor PPP la 
culturile de tomate, inclusiv pentru 
combaterea dăunătorului de pe gazdele 
secundare în spații protejate din bazinul 
legumicol Dăbuleni 

Studiul comparativ privind 
dinamica apariției și 
evoluției dăunătorului 
Tuta absoluta în diferite 
tipuri de spații protejate 
în condițiile specifice 
anului 2020 
 
Studiu de eficacitate 
biologică 

Faza III 
Termen: 15.12.2021 
Valoare: 42.500 lei 

Activitate 3.1 Stabilirea dinamicii apariției și 
evoluției atacului speciei Tuta absoluta în 
diferite tipuri de spații protejate în condițiile 
specifice anului 2021 
A. 3.1.1 - Monitorizarea dăunătorului Tuta 
absoluta, la culturile de tomate în spații 
protejate din bazinul legumicol Dăbuleni 
Activitate 3.2 Evaluarea posibilităților de 

Studiul comparativ privind 
dinamica apariției și 
evoluției atacului 
dăunătorului Tuta 
absoluta în diferite tipuri 
de spații protejate și câmp 
în condițiile specifice 
anului 2021 

mailto:ccdcpndabuleni@yahoo.com
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utilizare în asocieri de tip sinergic și/sau 
convergent a difetitelor mijloacelor de 
combatere simultană sau în complex 
A. 3.2.3 - Evaluarea eficacității unor PPP în 
asociere cu mijloace biologice(biopreparate 
entomopatogene)la culturile de tomate în 
spații protejate din bazinul legumicol 
Dăbuleni 

Studiu d eficacitate 
biologică 

Faza IV 
Termen: 15.12.2022 
Valoare: 30.500 lei 

 Activitate 4.1 Evaluarea eficienței diferitelor 
mijloace de combatere simple sau asociate 
în vederea creșterii calității și cantității 
producției 
A. 4.1.1 – Monitorizarea dăunătorului Tuta 
absoluta, la culturile de tomate în spații 
protejate din bazinul legumicol Dăbuleni 
Activitate 4.2 Elaborarea de verigi și 
tehnologii de combatere pentru controlul 
dăunătorului la Tuta absoluta 
A. 4.2.1  - Demonstrarea eficacității secvenței 
tehnologice de utilizare a unor PPP în 
asociere cu mijloacele biologice(preparate 
entomopatogene) la culturile de tomate în 
spații protejate din bazinul legumicol 
Dăbuleni 
Activitate 4.3 Activități de diseminare 
pentru promovarea tehnologiilor de 
combatere elaborate, competitive și cu 
impact socio-economic major 
A. 4.3.1 – Organizarea de mese rotunde cu 
producătorii de legume asociați sau 
individuali, pentru informarea acestora cu 
privire la rezultatele obținute 
A. 4.3.2 – Publicarea rezultatelor de cercetare 
în cadrul diverselor manifestări științifice 

Procedura de control a 
gazdelor secundare și a 
samulastrei de solanaceae 
cultivate din zonele de 
cultură protejată a 
tomatelor  
 
Secvențe tehnologice de 
combatere integrată 
pentru controlul 
dăunătorului, cu impact 
minim asupra mediului 
înconjurător 
 
Pagina Web - furnizare 
raport cu informații 
privind rezultatele 
proiectului: 
- lucrări științifice 
publicate; 
-mese rotunde, întâlniri cu 
fermierii 
-secvențe tehnologice de 
combatere 
-pliante și broșuri pentru 
popularizare 
 
Cel putin 1 masă rotundă, 
întâlniri cu fermierii 
organizată la Dăbuleni 

 
 
 
 


