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Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (I.N.C.D.A.) Fundulea ani-

versează în anul 2007 cinci decenii de activitate, prilej de bilanţ al realizărilor 
obţinute şi de conturare a direcţiilor şi priorităţilor de dezvoltare, pentru o pe-
rioadă de timp previzibilă. 

I.N.C.D.A. Fundulea este principalul succesor al Institutului de Cercetări 
Agronomice al României (I.C.A.R.), înfiinţat în anul 1927 şi al Institutului de 
Cercetări pentru Cultura Porumbului (I.C.C.P.), înfiinţat în anul 1957. El conti-
nuă o lungă tradiţie de cercetări asupra culturilor de câmp în România. 

I.N.C.D.A. Fundulea a avut şi are misiunea să efectueze cercetări asupra u-
nora dintre cele mai importante culturi (cereale, leguminoase pentru boabe, 
plante tehnice şi furajere), atât din punctul de vedere al suprafeţei ocupate şi 
ponderii acesteia în totalul suprafeţei arabile (91% în anul 2004), cât şi al con-
tribuţiei la asigurarea alimentelor, materiilor prime pentru industriile alimentară 
şi textilă şi a furajelor pentru zootehnie, respectiv al contribuţiei la veniturile re-
alizate de agricultură (28,4% în anul 1999). Corespunzător, I.N.C.D.A. Fundulea 
este cel mai mare institut de cercetări agricole al României. 

Principalele direcţii de activitate ale I.N.C.D.A. Fundulea, de la înfiinţare şi 
până în prezent, au fost: 

 crearea de soiuri şi hibrizi adaptaţi condiţiilor de mediu din România şi 
multiplicarea seminţelor din creaţiile proprii, la cereale păioase, porumb, sorg, 
leguminoase pentru boabe, culturi tehnice şi furajere ; 

 îmbunătăţirea tehnologiilor de cultură (inclusiv pentru sistemul de agricul-
tură ecologică) la culturile de câmp, potrivit diferitelor condiţii naturale, tehni-
ce, sociale şi economice; 

 perfecţionarea sistemelor de protecţie integrată a culturilor de câmp, pe 
baza studiilor de epidemiologie şi dinamică a populaţiilor organismelor dăună-
toare; 

 efectuarea de cercetări fundamentale orientate, în domeniile genetică, bio-
tehnologie, fiziologie şi biochimie, pentru dezvoltarea cercetărilor aplicative, a-
tât sub aspect metodologic, cât şi al diversificării materialelor biologice iniţiale; 

 valorificarea rezultatelor finale ale cercetării în fermele de producţie. 
În acest an aniversar, au fost elaborate materiale informative care detaliază 

numeroase dintre rezultatele obţinute în cele cinci decenii de activitate com-
plexă a înstitutului. Cu urmare, prin cele ce se vor prezenta în continuare, vor fi 
conturate doar aspectele considerate definitorii pentru această activitate, desfă-
şurată pe multiple planuri. 
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Rezultate obţinute în domeniul cercetărilor fundamentale 
 
Cercetările întreprinse în acest domeniu s-au încadrat în categoria cerce-

tărilor fundamentale orientate, având ca principal scop fundamentarea ştiin-
ţifică a căilor şi direcţiilor de dezvoltare a cercetărilor aplicative, de ameliorare 
şi de agrofitotehnie, precum şi crearea de material biologic iniţial, prin dirijarea 
obţinerii de noi structuri genetice. 

Ca principale rezultate obţinute în cadrul cercetărilor de genetică (clasică şi 
moleculară), biotehnologie, fiziologie, biochimie, care au vizat atât perfecţionări 
metodologice continue ale lucrărilor de ameliorare (inclusiv elaborarea de noi 
criterii de selecţie pentru rezistenţă la factori de stres biotic şi abiotic), cât şi  
diversificarea surselor de germoplasmă, sunt de menţionat următoarele: 

 elucidarea unor aspecte privind determinismul genetic al unor însuşiri 
agronomice importante, cu valorificare în lucrările de ameliorare la principalele 
culturi; stabilirea eficienţei unor gene de rezistenţă a grâului la mălură şi evi-
denţierea polimorfismului asociat cu două dinte genele care conferă rezistenţă, 
pe baza utilizării de markeri moleculari; identificarea de genotipuri de grâu de 
toamnă cu nivel bun de toleranţă la virusul piticirii şi îngălbenirii orzului 
(Barley Yelow Dwarf Virus - BYDV) în cadrul tematicii abordate cu privire la 
selecţia pentru rezistenţă genetică asistată de markeri moleculari; evidenţierea, 
cu ajutorul markerilor moleculari, a unor genotipuri de grâu purtătoare de seg-
mente de AND provenite de la secară; obţinerea la grâu de noi stocuri genetice 
primare (amfiploizi sintetici cu genomul D provenit în întregime de la Aegilops 
squarosa); completarea stocurilor genetice necesare identificării şi localizării pe 
cromozomi a genelor implicate în controlul mărimii boabelor şi a altor însuşiri 
corelate la grâu; obţinerea de linii de grâu recombinante pentru perechi indivi-
duale de cromozomi; crearea de linii de preameliorare prin introgresia de gene 
de la specii din genuri înrudite din cadrul tribului Triticeae; obţinerea la grâu de 
linii de introgresie cu rezistenţă la boli foliare şi cu însuşirea de stay green; 
obţinerea curentă de linii haploide şi dublu haploide de grâu, triticale şi orz prin 
încrucişări de tipul grâu x porumb, orz cultivat x H. bulbosum şi prin an-
drogeneză; crearea unui bogat material iniţial cu rezistenţă diversificată la Sep-
toria tritici şi Erysiphe graminis provenită de la speciile înrudite cu grâul: Aegi-
lops squarosa, Ae. speltoides aucherii, Ae. triaristata, Triticum timopheevi şi 
Triticale; obţinerea de stocuri genetice primare la orz prin încrucişri interspe-
cifice: hibrizi diploizi, triploizi şi tetraploizi, linii de sustituţie şi linii de recombi-
nare; optimizarea protocolului de lucru pentru identificarea genotipurilor de 
grâu rezistente la stres hidric şi termic prin analize citologice asupra polenului; 
elaborarea de sisteme eficiente de regenerare prin embriogeneză somatică la 
grâu, triticale, floarea-soarelui şi porumb; stabilirea răspunsului androgenetic al 
germoplasmei autohtone de grâu şi triticale; perfecţionări metodologice în do-
meniul utilizării la grâu a culturii in vitro de embrioni imaturi pentru creşterea 
frecvenţei introgresiilor; elaborarea unei scheme metodologice pentru creşterea 
pretabilităţii porumbului pentru cultura in vitro de embrioni imaturi; evidenţi-
erea unor mecanisme fiziologice implicate în rezistenţa/toleranţa principalelor 
plante de cultură la stres termic şi hidric şi elaborarea de noi indici de selecţie; 
conturarea posibilităţii de implementare a unei noi metodologii de evaluare a re-
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zistenţei genetice a porumbului la secetă, pe baza relaţiilor conţinut în clorofilă 
– acumulare de biomasă în partea aeriană – dezvoltarea sistemului radicular; 
evaluarea potenţialului calitativ al unor genotipuri de plante furajere pe baza 
conţinutului în polifenoli solubili totali; identificarea unui set de genotipuri de 
lucernă, cu pretabilitate pentru cultura in vitro, cu niveluri diferite de toleranţă la 
aciditatea indusă; obţinerea de linii consangvinizate de porumb cu conţinut spo-
rit în grăsimi; obţinerea de linii de floarea-soarelui de tip high oleic cu nivel ri-
dicat de rezistenţă genetică la Phomopsis helianthi, identificarea de linii cu con-
ţinut ridicat în acid linoleic, tolerante la secetă. 

Cercetările de fiziologie şi biochimia plantei, de fizica, chimia şi biologia 
solului, întreprinse în scopul fundamentării unor componente specifice ale 
tehnologiilor de cultură, au condus la obţinerea de rezultate notabile. În acest 
sens sunt de consemnat: modelarea dinamicii distribuţiei azotului şi atrazinului 
pe profilul de sol în cazul culturilor de grâu şi porumb cultivate pe ceroziom 
cambic; stabilirea influenţei ionilor de aluminiu asupra morfologiei şi fiziologiei 
rădăcinii la porumb şi floarea-soarelui; perfecţionarea modelelor de simulare a 
proceselor de creştere şi dezvoltare CERES-Weat, CERES-Maize şi STICS; 
parametrizarea locală pentru metodele de conversie a datelor de teledetecţie 
aplicate în agricultură; evaluarea variaţiilor unor parametri fiziologici care 
influenţează producţia în condiţiile aplicării a diferite variante tehnologice; obţi-
nerea de noi tulpini, aparţinătoare tuturor speciilor de Rhizobium, pentru prepa-
rate bacteriene destinate culturilor de leguminoase; estimarea evoluţiei unor in-
dicatori agrochimici şi a potenţialului de producţie al solului sub influenţa ferti-
lizării. 

În domeniul protecţiei plantelor, cercetările de epidemiologie şi de dinamică 
a populaţiilor organismelor dăunătoare au avut ca principale rezultate: stabilirea 
evoluţiei şi incidenţei principalilor patogeni şi organisme dăunătoare culturilor 
de cereale, plante tehnice şi furajere; elaborarea metodicilor de prognoză a apa-
riţiei bolior în culturile de păioase şi de avertizare a tratamentelor de combatere; 
elaborarea metodicilor de prognoză a apariţiei ploşniţelor cerealelor în culturile 
de grâu şi de avertizare a tratamentelor de combatere; depistarea de surse gene-
tice de rezistenţă/toleranţă la boli la principalele culturi. 

 
Rezultate obţinute în domeniul ameliorării plantelor 

 
Ameliorarea cerealelor, plantelor tehnice şi furajere a reprezentat o preocu-

pare prioritară în activitatea ştiinţifică a Institutului. S-a urmărit crearea unor so-
iuri şi hibrizi cu productivitate sporită, rezistenţă şi toleranţă ridicată la factorii 
de stres biotic şi abiotic şi cu indici de calitate superiori.  

Ca rezultat al cercetărilor multidisciplinare în domeniul ameliorării, au fost 
obţinute, de la înfiinţarea institutului şi până în prezent, 316 soiuri şi hibrizi (ta-
belul 1), ceea ce reprezintă 63% din totalul cultivarelor obţinute la nivelul între-
gii reţele experimentale a I.N.C.D.A. Fundulea. În funcţie de numărul şi ponde-
rea creaţiilor biologice aparţinătoare diferitelor grupe de culturi, o succintă cla-
sificare a eficienţei lucrărilor de ameliorare desfăşurate de diferitele echipe este 
redată prin următoarele: 91 hibrizi de porumb şi sorg, din care 75 hibrizi de po-
rumb; 67 soiuri de cereale păioase, din care 26 soiuri de grâu de toamnă; 62 so-
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iuri şi hibrizi de plante furajere, din care 23 soiuri de lucernă; 54 soiuri şi hibrizi 
de plante oleaginoase, din care 36 hibrizi de floarea-soarelui; 36 soiuri de legu-
minoase pentru boabe şi 6 soiuri de plante textile (in de fibre). Este necesar, în-
să, a sublinia importanţa deosebită a rezultatelor obţinute în ameliorarea florii-
soarelui şi a grâului de toamnă. Astfel, Institutului de la Fundulea îi revine me-
ritul de a fi obţinut, în premieră mondială, primii hibrizi comerciali de floarea-
soarelui. La grâu, valoarea soiurilor obţinute la I.N.C.D.A. Fundulea, în special 
cele de creaţie recentă, se bucură de o largă şi meritată recunoaştere, atât în ţară, 
cât şi în afara graniţelor ei. 

 
Tabelul 1 

Soiuri şi hibrizi creaţi la I.N.C.D.A. şi în reţeaua experimentală proprie 
în perioada 1957-2006 

 
Prezenţi în liste oficiale Cultura Total INCDA Staţiuni Ţară Străinătate 

Crâu comun de toamnă 68 26 42 37 3 
Grâu durum de toamnă 6 5 1 4 - 
Secară 9 - 9 5 - 
Triticale 13 8 5 9 2 
Orz de toamnă 13 13 - 10 - 
Orzoaică de toamnă 6 6 - 3 - 
Orzoaică de primăvară 13 - 13 10 - 
Ovăz 5 - 5 2  
Orez 9 9 - 7 - 
Total cereale păioase 142 67 75 87 5 
Mazăre 10 9 1 7 - 
Fasole 17 14 3 11 - 
Soia 20 13 7 13 - 
Total leguminoase pentru boabe 47 36 11 31 - 
Porumb 113 75 38 72 - 
Sorg 16 16 - 12 - 
Total porumb + sorg 129 91 38 84 - 
Floarea-soarelui 39 36 3 20 27 
Rapiţă de toamnă 1 - 1 1 - 
Ricin 7 2 5 7 - 
In de ulei 16 16 - 9 1 
Total plante oleaginoase 63 54 9 37 28 
In de fibre 24 6 18 16 - 
Cânepă 5 - 5 4 - 
Bumbac 2 - 2 1 - 
Total plante textile 31 6 25 21 - 
Leguminoase furajere perene 33 23 10 21 - 
Leguminoase furajere anuale 7 2 5 6 - 
Graminee furajere perene 18 18 - 12 - 
Graminee furajere anuale 20 19 1 15 - 
Suculente 13 - 13 9 - 
Total plante furajere 91 62 29 63 - 
TOTAL SOIURI ŞI HIBRIZI 503 316 187 323 33 

 
Valoarea soiurilor şi hibrizilor, creaţii ale Institutului, nivelul lor de com-

petitivitate pe piaţa seminţelor pot fi cuantificate elocvent prin ponderea aces-
tora în cultură. Astfel, în ultimii ani, spre exemplificare, la nivel naţional, soiu-
rile de grâu au ocupat peste 60% din totalul suprafaţei cultivate cu această spe-
cie, la porumb 40%, la floarea-soarelui 48%, la lucernă 70%. De asemenea, 33 
soiuri şi hibrizi creaţi la I.N.C.D.A. Fundulea au fost înregistraţi şi cultivaţi în 
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14 ţări, din Europa, America de nord şi Asia. Acestora li s-au alăturat alţi 24 hi-
brizi de floarea-soarelui, obţinuţi în colaborare cu diferite firme (Monsanto, 
Syngenta, Pioneer, KWS, Limagrin), care sunt înregistraţi şi cultivaţi în ţări ca 
Franţa, Spania, Italia, China, Ucraina etc. 
 

Rezultate obţinute în domeniul producerii de seminţe 
 
În cele cinci decenii de existenţă, Laboratorul de producere de sămânţă a des-

făşurat o activitate susţinută, atât în domeniul îmbunătăţirii metodologiei şi teh-
nologiei de producere de sămânţă, cât şi în cel de producere de sămânţă din ca-
tegorii biologice superioare, pentru toate soiurile şi hibrizii proprii. 

Cercetările privind producerea de seminţe la cerealele păioase au avut ca 
obiective: studiul diferitelor metode alternative de selecţie conservativă, studiul 
variabilităţii unor caractere în vederea asigurării menţinerii structurii genetice 
iniţiale, stabilirea efectului asupra producţiei a principalilor factori de influenţă: 
categoria biologică, faza de recoltare a loturilor semincere şi mărimea semin-
ţelor. Rezultatele obţinute, în cadrul fiecăreia dintre direcţiile abordate, au avut 
o contribuţie importantă la continua perfecţionare a domeniului. Un impact ma-
jor asupra scurtării perioadei de extindere în cultură a noilor soiuri l-a avut ela-
borarea metodelor de multiplicare rapidă a seminţelor prin utilizarea, la semă-
nat, a unor norme reduse de seminţe. 

La porumb, s-au luat în studiu metodele de menţinere a valorii biologice a li-
niilor consangvinizate, spaţiile de izolare pentru înmulţirea liniilor consangvi-
nizate şi producerea de sămânţă din hibrizi simpli forme parentale şi de sămânţă 
comercială, paritatea între formele parentale în funcţie de capacitatea de poleni-
zare, durata înfloritului etc. Preocupări deosebit de utile au fost cele referitoare 
la utilizarea diferitelor surse şi tipuri de androsterilitate citoplasmatică, pentru 
perfecţionarea şi eficientizarea sistemului de producere de seminţe. Cercetări si-
milare şi cu rezultate practice de referinţă au fost întreprinse şi la floarea-soa-
relui.  

La plantele furajere au fost întreprinse cercetări privind efectul diferitelor in-
tervenţii fitotehnice, în special cele cu privire la fertilizarea cu macro şi microe-
lemente, asupra valorii culturale şi fitosanitare a seminţelor. Un rezultat de ex-
cepţie a fost consemnat prin elaborarea şi implementarea unei noi tehnologii de 
producere de seminţe la lucernă. 

Datele experimentale obţinute prin cercetările menţionate, dar şi prin studii 
specifice întreprinse şi la alte culturi, au stat la baza elaborării tehnologiilor de 
producere de sămânţă la toate speciile din domeniul de activitate al Institutului. 

Cercetările referitoare la controlul seminţelor au fost axate pe perfecţionarea 
metodologiilor de studiu, metode destinate generalizării în laboratoarele judeţe-
ne de controlul seminţelor şi a celor din unităţile specializate în valorificarea se-
minţelor. 

 
Rezultate ale cercetărilor aplicative în domeniul agrofitotehniei 

 
Cercetările în domeniul agrofitotehniei culturilor de câmp au urmărit elabo-

rarea şi continua perfecţionare de tehnologii diferenţiate, în funcţie de diversita-
tea condiţiilor pedoclimatice existente pe teritoriul României şi în concordanţă  
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cu cerinţele agrobiologice ale soiurilor şi hibrizilor cultivaţi. Aceste cercetări au 
fost orientate pe următoarele probleme: structura şi rotaţia culturilor, cu impact 
asupra producţiei, reducerii îmburuienării şi atacului bolilor şi dăunătorilor, pro-
tejării solului şi conservării resurselor; raţionalizarea lucrărilor solului, în scopul 
conservării fertilităţii acestuia şi al reducerii consumului de energie; perfecţiona-
rea tehnologiei de semănat; eficientizarea fertilizării în raport cu însuşirile solu-
lui, particularităţile soiurilor şi hibrizilor, producţia scontată şi resursele econo-
mice disponibile; îmbunătăţirea administrării apei de irigaţie şi a utilizării ei de 
către plante; combaterea integrată a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor; ecotoxi-
cologia şi remanenţa pesticidelor; precizarea principalelor componente ale agri-
culturii ecologice. 

Rezultatele obţinute în domeniu au fost numeroase şi au purtat amprenta dife-
ritelor etape distincte, caracterizate prin abordări tematice şi priorităţi specifice.  

Actualizarea periodică a tuturor tehnologiilor de cultură a specilor de plante 
din domeniul de activitate al Institutului a reprezentat obiectivul principal şi mo-
dalitatea cea mai eficientă de valorificare a rezultatelor cercetărilor întreprinse. 

Pentru o ilustrare mai concretă a impactului rezultatelor obţinute asupra po-
tenţialului actual de valorificare în practică, deosebit de utilă este citarea celor 
mai importante dintre acestea, generate de cercetările întreprinse pe perioade 
lungi de timp, acumulate în baze de date şi valorificate în ultimii 5 ani. În acest 
sens, sunt de menţionat următoarele realizări: tehnologii pentru principalele 
culturi, pe soluri de tip cernoziomic din Câmpia Română, cu metode reduse de 
lucrare a solului; valorificarea potenţialului de producţie al soiurilor şi hibrizilor 
de grâu, porumb, soia şi floarea-soarelui, prin suplimentarea fertilizării de bază 
cu îngrăşăminte foliare aplicate fazial în vegetaţie; amestecuri intensive de lu-
cernă şi graminee perene fară aplicarea îngrăşămintelor pe bază de azot; alterna-
tive noi pentru borceagul de primăvară; tehnologii cu consum redus de îngrăşă-
minte chimice la pricipalele culturi de câmp; tehnologie pentru acumularea, 
conservarea şi valorificarea eficientă a apei din precipitaţii şi irigare la culturile 
de câmp; metodologie de estimare prin teledetecţie a eficienţei măsurilor agro-
tehnice la cultura grâului; sistem de agricultură conservativă (pentru culturile de 
grâu, porumb şi floarea-soarelui) cu lucrări reduse şi protejarea solului cu resturi 
vegetale, capabil să asigure: reducerea cheltuielilor pentru lucrările solului cu 
40-65%, realizarea de producţii practic egale cu cele obţinute în sistemul con-
venţional, o mai bună protecţie a mediului în zona cernoziomurilor din sudul ţă-
rii; noi alternative tehnologice de sporire a producţiei leguminoaselor furajere şi 
a amestecurilor de leguminoase şi graminee perene cu inputuri reduse; optimi-
zarea cantităţilor de îngrăşăminte chimice pe baza estimării timpurii a potenţia-
lului de producţie al culturilor, a evoluţiei condiţiilor climatice (creşterea coefi-
cientului de valorificare a îngrăşămintelor şi reducerea dozelor necesare cu 30-
50 kg/ha s.a./ha); tehnologii de irigare a culturilor cu consum redus de apă, e-
nergie şi forţă de muncă; evaluarea, prin cercetări multidisciplinare, a contribu-
ţiei aplicării integrate a factorilor tehnologici (rotaţia culturilor, lucrările reduse 
ale solului, fertilizarea raţională, asigurarea cu apă şi protecţia culturilor) în op-
timizarea inputurilor şi asigurarea dezvoltării durabile a agriculturii; tehnologie 
integrată de combatere a buruienilor la cultura porumbului cu inputuri reduse 
(doze diminuate de erbicide, cu 33-66%) şi utilizare de erbicide prietenoase faţă 
de mediu, recomandate de UE; modernizarea sortimentului de pesticide şi armo-
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nizarea cu legislaţia UE în domeniul elaborării de metode integrate de combate-
re a buruienilor, aplicabile la principalele rotaţii de culturi de câmp din România. 

Trebuie subliniată, ca o realizare de excepţie, iniţierea încă din anul 1966 şi 
derularea fără întrerupere până în prezent a experienţelor de lungă durată cu în-
grăşăminte. Amplasate la Institutul de la Fundulea şi staţiunile sale experimen-
tale, în diferite condiţii de climă şi sol, după o concepţie unitară, aceste experi-
enţe s-au dovedit a fi un rezervor de date de mare valoare pentru studiul evolu-
ţiei fertilităţii solului, a riscurilor de poluare a mediului şi a producţiilor reali-
zate la principalele culturi de câmp sub influenţa îngrăşămintelor. Dacă la aces-
tea adăugăm experienţele de lungă durată privind lucrările solului şi rotaţia cul-
turilor, putem să afirmăm, fără teama de a greşi, că România ocupă un loc im-
portant în lume în ceea ce priveşte iniţierea şi derularea neîntreruptă a unor ase-
menea experienţe. 

În ceea ce priveşte agricultura ecologică, ca principale rezultate ale cercetă-
rilor întreprinse sunt de menţionat: elucidarea principalelor aspecte privind teo-
ria agriculturii ecologice; proiectarea de structuri vegetale agroecologice; elabo-
rarea principiilor şi a unor procedee de protecţie ecologică a plantelor şi soluri-
lor cultivate; tehnologie integrată de refacere ecologică şi conservare a materiei 
organice în sol; evaluarea, în condiţiile câmpului experimental de agricultură 
ecologică, a comportării unor genotipuri de porumb sub aspectul rezistenţei la 
temperaturi scăzute şi la atacul de agenţi patogeni din sol, precum şi a compor-
tării unor genotipuri de grâu, orz şi orzoaică de toamnă.  

În ceea ce priveşte lucrările de cercetare întreprinse în scopul elaborarării 
sistemelor de protecţie integrată a culturilor, rezultatul cu impactul cel mai im-
portant, din punct de vedere tehnic, economic, de mediu şi social, a constat în 
elaborarea şi implementarea măsurilor de combatere a principalelor boli şi în 
special dăunători ai culturilor agricole prin tratamente la sămânţă, cu înlocuirea 
tratamentelor terestre sau pe vegetaţie, neeconomice şi poluate. În acest context, 
dintre rezultatele obţinute, sunt de menţionat: promovarea de noi produse fungi-
cide, cu aplicare la sămânţă, pentru combaterea agenţilor patogeni transmisibili 
prin sămânţă şi sol şi elaborarea de secvenţe tehnologice de utilizare a acestora; 
promovarea în tehnologiile de cultură a cerealelor de toamnă şi plantelor tehnice 
de noi secvenţe de protecţie chimică simultană prin utilizare de combinaţii 
insectofungicide la tratarea seminţelor; promovarea în tehnologiile de cultură a 
cerealelor, leguminoaselor pentru boabe, plantelor tehnice şi furajere de noi pro-
duse fungicide şi respectiv insecticide eficiente, condiţionate pentru aplicare în 
vegetaţie; elaborarea de tehnologii de combatere a dăunătorilor principalelor 
culturi de câmp care asigură protejarea polenizatorilor; elaborarea tehnologiei 
de combatere a răţişoarei frunzelor de porumb (Tanymecus dilaticollis) prin tra-
tarea seminţelor cu insecticide cu grad redus de toxicitate; elaborarea unor 
mijloace biologice de protecţia plantelor, prin: testarea, avizarea şi introducerea 
în metodologiile de prognoză şi avertizare a atacului unor dăunători ai culturilor 
de câmp a feromonilor sexuali de sinteză; identificarea şi clasificarea genotipu-
rilor de porumb, aparţinătoare la diferite grupe de precocitate, care au manifes-
tat rezistenţă sau toleranţă la atacul produs de sfredelitorul tulpinilor (Ostrinia nu-
bilalis); cuantificarea rolului paraziţilor oofagi în diminuarea populaţiilor ploş-
niţelor cerealelor şi introducerea acestui parametru în metodica de prognoză şi 
avertizare. 
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Colaborări ştiinţifice interne şi internaţionale 
 
De la înfiinţare şi până în prezent, vizând creşterea calităţii şi competitivităţii 

rezultatelor ştiinţifice proprii, I.N.C.D.A. Fundulea a iniţiat şi dezvoltat nume-
roase activităţi de parteneriat. 

La nivel naţional, în afara reţelei proprii de cercetare, au fost statuate colabo-
rări fructoase cu 7 instituţii de învăţământ agronomic superior, în mod special 
cu U.S.A.M.V. Bucureşti, 6 institutute de cercetări din structura A.S.A.S. şi cu 
9 staţiuni experimentale în coordonarea altor institute de profil. Principalele 
domenii ale colaborărilor întreprinse au fost: crearea de soiuri şi hibrizi bine a-
daptaţi diversităţii condiţiilor de cultură din ţara noastră, cu însuşiri îmbunătăţite 
de valorificare a investiţiilor tehnologice concrete prin randamente superioare la 
unitatea de suprafaţă, stabili şi cu caracteristici de calitate corespunzătoare mul-
titudinii de modalităţi de utilizare a recoltelor; diversificarea bazei genetice pen-
tru îmbunătăţirea eficienţei utilizării resurselor naturale şi tehnologice, a tole-
ranţei la stres şi a calităţii pentru utilizări multiple; elaborarea de tehnologii pen-
tru cultura plantelor, adecvate condiţiilor naturale, tehnice, sociale şi economi-
ce; reducerea consumurilor neproductive din tehnologiile culturilor de câmp; 
ameliorarea fertilităţii şi capacităţii de producţie a solului prin metode agro-
tehnice, prioritar prin utilizarea resurselor biologice nepoluante; studiul şi pro-
tecţia agroecosistemelor. 

În privinţa colaborărilor internaţionale, având în vedere multitudinea acţiu-
nilor desfăşurate, referirile se vor concentra asupra a ceea ce s-a întreprins în ul-
timii 5 ani. Astfel, pentru această perioadă, totalizând un număr de 59 de proiec-
te în colaborare, sunt de menţionat: proiectul CHANEL, în PC6, privind deschi-
derea canalelor de comunicare dintre ţările candidate/asociate şi UE, în dome-
niul agriculturii ecologice (organice), incluzând 24 unităţi de C-D, din care 6 
din ţări UE; patru proiecte COST, cu participarea a 10-24 ţări europene; pro-
iectul de colaborare regională (balcanică) în domeniul bolilor cerealelor păioase 
(grâu şi orz); două proiecte de experimentare ecologică la floarea-soarelui, po-
rumb şi soia, în cadrul subreţelelor FAO (în acest context, I.N.C.D.A. Fundulea 
a coordonat activitatea grupului de lucru privind experimentarea hibrizilor de 
floarea-soarelui pentru ţările europene cultivatoare, pentru SUA, Australia, 
Turcia şi Egipt); un proiect de experimentare ecologică EUCARPIA (incluzând 
toate ţările membre ale reţelei) pentru grâu şi triticale; un proiect de experi-
mentare internaţională regională cu soiuri şi linii de grâu de toamnă în reţeaua 
EERWWYT (CIMMYT-Turcia, Universitatea Oregon - SUA, ţări est şi central 
europene); un proiect, cu participarea a 8 state europene şi a Chinei, privind ex-
perimentarea internaţională a soiurilor de plante furajere; trei proiecte finanţate 
de AIEA - Viena; un proiect ADAM, având ca parteneri CNES, INRA şi ESAP 
- Franţa; trei proiecte GRESO, cu parteneri: INRA - Franţa şi unităţi de cerce-
tare din Ungaria, Moldova, Ucraina, Bulgaria, Maroc, Israel; proiectele de cola-
borare bilaterală cu 41 unităţi de cercetare, de învăţământ superior şi firme din 
străinătate. Domeniile, în care s-au încadrat aceste colaborări, au fost: testarea 
ecologică a soiurilor şi hibrizilor; crearea în comun de soiuri şi hibrizi (grâu, 
floarea-soarelui, porumb); calitatea grâului; bolile cerealelor şi organisme dău-
nătoare la floarea-soarelui; ecotoxicologia pesticidelor şi impactul acestora asu-
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pra mediului; utilizarea tehnicilor de genetică moleculară; teledetecţie şi mode-
lare aplicate în agricultură; agricultura ecologică. 

 
Transferul rezultatelor cercetării în practica producătorilor agricoli 

 
Activităţile întreprinse în domeniu au avut ca principal obiectiv introducerea 

şi extinderea noilor cultivare (soiuri şi hibrizi) în diferitele categorii de exploa-
taţii agricole, în vederea valorificării cât mai complete de către acestea, atât a 
progreselor genetice semnificative obţinute prin lucrări de ameliorare specifice, 
cât şi a potenţialului verigilor tehnologice noi sau îmbunătăţite. 

Principalele căi de promovare în practică a rezultatelor finalizate ale cercetă-
rilor aplicative efectuate la Institut au fost: cursuri de formare şi informare a 
producătorilor agricoli şi conferinţe pe teme agronomice; organizarea, realizarea 
şi valorificarea de loturi demonstrative cu noile soiuri şi hibrizi şi respectiv ele-
mente noi tehnologice (sisteme de lucrare a solului, utilizarea pesticidelor şi a 
produselor bioactive etc.); publicaţii sub formă de broşuri, cărţi, reviste, foi vo-
lante etc.; colaborări la emisiuni de specialitate, la radio şi televiziune; vizitarea 
câmpurilor experimentale de către producătorii agricoli, urmată de dezbateri; 
simpozioane şi sesiuni de referate, participarea cu standuri demonstrative la târ-
guri şi expoziţii, naţionale şi internaţionale; publicaţii periodice (anuale şi tema-
tice); consultanţă individuală, ofertă de sămânţă cu valoare biologică ridicată, 
din cele mai performante creaţii biologice proprii. 

 
Rezultate alte sectorului de dezvoltare şi rezultate financiare ale unităţii 

 
Rezultatele obţinute de colectivele de cercetare au fost în primul rând verifi-

cate şi implicit validate în sectorul de dezvoltare al Institutului, şi prin plus va-
loarea adăugată, prioritar prin seminţele multiplicate în fermele vegetale şi pro-
cesate în sectorul industrial, au penetrat şi s-au extins într-o multitudine de uni-
tăţi de producţie agricolă. 

Pentru o lungă perioadă de timp, în cadrul sectorului de dezvoltare al Ins-
titutului au funcţionat 11 ferme, dintre care 8 vegetale, două cu profil zootehnic 
şi o fermă viticolă. În prezent, sectorul are în structură 6 ferme vegetale, desti-
nate în totalitate producerii de seminţe, activităţile în domeniul zootehnic şi cel 
viticol fiind în curs de lichidare. 

Dinamica cantităţilor de seminţe produse anual din creaţiile biologice pro-
prii, de-a lungul celor cinci decenii de activitate a Institutului, a fost strâns core-
lată, atât cu suprafeţele cultivate, cât  mai ales cu progresele înregistrate în do-
meniul ameliorării şi al tehnologiilor de cultură. Astfel, în primii ani de activita-
te se produceau în medie cca 5 mii tone seminţe, în deceniul următor s-a ajuns 
la o medie anuală de aproape 12 mii tone, ca în perioada 1980-1985 să se produ-
că anual peste 15 mii tone. În contextul economiei de piaţă, al suprafeţelor de 
teren în folosinţă, în perioada ultimilor cinci ani s-au produs în medie 10,5 mii 
tone seminţe, excepţie făcând anul 2003 cu numai 4,2 mii tone seminţe, produse 
şi procesate.  

 Situaţia financiară a unităţii, în perioada ultimilor 5 ani, descrisă prin com-
ponentele venituri, cheltuieli, profit şi cifra de afaceri, înregistrate în bilanţurile 
contabile, este prezentată în tabelul 2. 
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De menţionat faptul că începând cu anul 2002, calculul veniturilor şi cheltu-
ielilor a fost realizat conform prevederilor OMF 94/2001 pentru aprobarea Re-
glementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Econo-
mice Europene şi a Standardelor Internaţionale de Contabilitate.  

 
Tabelul 2 

Principalii indicatori financiari 
 
          - lei  (RON) - 

Anul Specificare 2002 2003 2004 2005 2006 
Venituri 17.918.711 19.006.083 22.831.892 17.248.347 20.271.532 
Cifra de afeceri 16.812.213 16.149.898 19.458.533 13.137.292 13.454.614 
Cheltuieli 13.879.242 15.365.272 18.774.164 16.426.309 19.667.673 
Profit 4.039.469 3.640.811 4.057.728 822.038 603.859 

 
În acest context, sunt de remarcat următoarele aspecte: 

 obţinerea unui profit brut de peste 4 milioane lei în anii 2002 şi 2004, de 
peste 3,6 milioane lei în anul 2003 (an cu perioade lungi de secetă accentuată în 
perioada de vegetaţie a culturilor) şi progresiv mai redus în anii 2005 şi 2006, 
de 822 mii lei şi, respectiv, 603,8 mii lei.  În ultimii doi ani ai perioadei anali-
zate, diminuarea profitului s-a datorat creşterii cheltuielilor (în special cheltuieli 
materiale şi cu energia) cu 18% şi, respectiv, 42%, comparativ cu anul 2002. 
Profitul realizat a fost utilizat pentru cofinanţarea tematicii de cercetare şi pen-
tru realizarea de investiţii, pentru îmbunătăţirea bazei materiale a Institutului; 

 menţinerea relativ constantă a cuantumului veniturilor la o medie anuală 
de cca 19,5 milioane lei, cu limite de variaţie cuprinse între 17,9 milioane lei şi 
22,8 milioane lei; 

 realizarea unei cifre de afaceri de 13,1 – 13,5 milioane lei, în anii 2005 şi 
2006 şi de 16,1 – 19,5 milioane lei, în anii 2002, 2003 şi 2004. 

În întrega perioadă analizată, unitatea nu s-a înscris cu datorii restante faţă de 
bugetul statului.  

* 
Rezultatele obţinute în diferitele domenii de activitate ale Institutului nu ar fi 

fost posibile fără existenţa resurselor necesare (funciare, materiale, financiare şi 
umane), a unei dotări corespunzătoare şi fără o valorificare eficientă a acestora. 

Din punctul de vedere al suprafeţelor de teren în exploatare, în prezent 
I.N.C.D.A. Fundulea dispune de o suprafaţă totală de 4.966 ha, din care 4.606 
ha teren arabil. Deşi suprafaţa aflată actualmente în folosinţa Institutului este cu 
aproape 31% superioară celei existente în anul înfiinţării, comparativ cu anul 
1980, an în care unitatea a înregistrat cea mai mare suprafaţă de teren deţinută, 
aceasta s-a diminuat cu 32%.  

 
Tabelul 3 

Dinamica suprafeţelor de teren aflate în folosinţa I.N.C.D.A. Fundulea 
 

Specificare 1957 1960 1970 1980 1990 2000 2007 
Suprafaţa totală, ha  3.797 5.320 6.279 7.292 7.078 6.935 4.966 
Suprafaţa agricolă, ha 3.625 5.084 5.977 6.942 6.721 6.698 4.657 
Suprafaţa arabilă, ha  3.532 4.978 5.784 6.806 6.958 6.578 4.606 
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Experienţele de câmp se execută în cadrul mai multor asolamente, anual a-
cestea ocupând cca 950 ha, împreună cu uniformizările, destinate aproape în ex-
clusivitate producerii de seminţe din verigi biologice inţiale. Restul terenului a-
rabil este valorificat, în cadrul fermelor vegetale (actualmente în număr de 6), 
pentru multiplicarea seminţelor din soiurile şi hibrizii proprii, într-o structură 
varietală în concordanţă cu cerinţele pieţii. 

Un sprijin substanţial, cu consecinţe majore în dezvoltarea şi modernizarea 
activităţii de cercetare şi cu rezultate notabile în anii care au urmat, a fost acor-
dat Institutului printr-un program complex de sprijin, sub egida F.A.O., iniţiat în 
anul 1970. Graţie acestui program generos, a fost îmbunătăţită radical dotarea 
cu echipamente specifice câmpurilor experimentale, în special pentru cerealele 
păioase, a fost modernizată şi o parte din dotarea cu echipamente şi aparatură de 
laborator. De asemenea, sunt de menţionat progresele obţinute în perfecţionarea 
cadrelor de cercetare, atât prin implementarea de metodologii moderne de lucru, 
cât şi prin numeroasele specializări în unităţi de cercetare şi de învăţământ su-
perior din străinătate. 

Sperăm ca sprijinul financiar acordat de Banca Mondială, începând cu toam-
na anului 2006, în cadrul Proiectului „Moderizarea Sistemului de Cunoaştere şi 
Informare Agricolă” (MAKIS), obiectivul 2: „Sprijin pentru cercetarea agrico-
lă” (de cca 5 milioane Euro pentru I.N.C.D.A. Fundulea), să se constituie într-o 
nouă etapă de dezvoltare şi perfecţionare a activităţii de cercetare ştiinţifică prin 
consolidarea bazei materiale şi creşterea competitivităţii rezultatelor obţinute. 

Alături de echipamente de câmp şi aparatură de laborator de ultimă oră, achi-
ziţionate în ultimii ani prin proiecte de cercetare, dar şi prin utilizarea unor surse 
proprii de finanţare, o parte semnificativă a dotarii tehnico-materiale actuale nu 
poate fi considerată suficientă pentru a face faţă în totalitate exigenţelor impuse 
de noul statut al României, de ţară membră a UE, în contextul necesităţii elimi-
nării consumurilor exagerate de forţă de muncă.  

Printre realizările de referinţă din ultimii ani, în domeniul investiţiilor, sunt 
de menţionat depozitul frigorific, de mare capacitate (peste 250 t), destinat con-
servării biodiversităţii şi rezervei de seminţe, în valoare de peste 800 milioane 
lei (RON) şi realizat integral cu resurse proprii, precum şi construirea unei sere 
moderne, finalizată recent, complet automatizată şi cu o suprafaţă utilă de 1024 m2. 

Institutul dispune de un fitotron, cu suprafaţă de 2650 m2, şi de o seră de în-
mulţire, de tip industrial, cu o suprafaţă de 2800 m2, intens utilizate anterior, dar 
fiind extrem de energofage, în prezent sunt folosite limitat. 

 Casa de vegetaţie, cu o suprafaţă utilă de 2000 m2, continuă să fie un obiec-
tiv valorificat eficient şi în prezent, prin derularea în acest spaţiu a unor experi-
enţe de fiziologie şi biotehnologie. 

Pentru procesarea seminţelor, constând în uscare, condiţionare, tratare şi am-
balare, Institutul are în structura sa trei unităţi de tip industrial, bine utilate, cu o 
capacitate de prelucrare de cca 20 mii tone pe an. 

 De asemenea, pentru stocarea seminţelor în intervalul prelucrare-livrare, 
Institutul dispune de spaţii de depozitare corespunzătoare, atât din punctul de 
vedere al capacităţii, cât şi al calităţii condiţiilor de păstrare.  

Reţeaua experimentală, în coordonarea institutului, constituită din 14 unităţi 
de cercetare-dezvoltare agricolă, a întregit contribuţia acestuia la dezvoltarea a-
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griculturii naţionale, atât prin activităţi asidue de testare ecologică a soiurilor, 
liniilor şi hibrizilor experimentali, de producere de seminţe, precum şi prin cele 
de validare, în profil zonal, a unor secvenţe tehnologice noi. 
 

Direcţiile de C-D şi modalităţile de abordare în perspectiva dezvoltării  
şi eficientizării în continuare a activităţilor I.N.C.D.A. Fundulea 

 
În cadrul misiunii generale de a furniza noi rezultate ştiinţifice pentru prin-

cipalele culturi de câmp, recent au fost stabilite priorităţi actualizate, pe baza 
unei analize a punctelor tari şi slabe din activitatea Institutului, a oportunităţilor 
şi riscurilor caracteristice producţiei agricole şi în mod special ale producţiei de 
cereale, plante tehnice şi furajere din România şi a evaluării soluţiilor ştiinţifice 
disponibile în lume pentru rezolvarea problemelor acestui sector. O atenţie spe-
cială a fost acordată noului mediu socio-economic din România, luând în consi-
derare cerinţele societăţii în general şi ale fermierilor în special (incluzând aici 
marile societăţi agricole, micii agricultori şi numărul în creştere de ferme fami-
liale profesionalizate), ca şi cele ale diferitelor forme de proprietate şi organi-
zare a fermelor, în contextul noului statut al României, de ţară membră a UE. 
Toate acestea au condus la stabilirea următoarelor direcţii şi obiective prioritare 
ale cercetării din Institut pentru perioada următoare: 

1. Îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei alimentare a produselor vegetale, 
pentru a corespunde reglementărilor europene şi pentru o mai bună com-
petitivitate pe piaţa internă şi internaţională; 

2. Creşterea eficienţei economice  a producţiei agricole durabile, printr-
o mai bună folosire a resurselor naturale şi tehnologice, pentru a atinge un 
nivel competitiv cu ţările mai avansate; 

3. Creşterea biodiversităţii ecosistemelor agricole, dezvoltarea rurală 
durabilă şi conservarea mediului; 

4. Dezvoltarea de cercetări fundamentale, orientate spre rezolvarea pro-
blemelor majore viitoare în producţia de cereale, plante tehnice şi furajere. 

Pe domenii de activitate, direcţiile şi obiectivele prioritare ale cercetării din 
Institut se referă în princial la următoarele: 

În domeniul creării de soiuri şi hibrizi 
 concentrarea eforturilor asupra speciilor la care există şanse de menţine-

re/consolidare a competitivităţii cu cele mai performante rezultate obţinute pe 
plan mondial, în contextul condiţiilor de cultură specifice ţării noastre, şi pentru 
care se poate realiza, în diverse modalităţi, coplementaritate pe piaţa UE; 

 acordarea unei atenţii sporite unor specii de cultură, relativ neglijate în ul-
timul timp de către majoritatea cultivatorilor (ex: mazărea, sorgul, meiul, plan-
tele textile, orez), pentru care există şi tradiţie, şi potenţial de piaţă; 

 conservarea materialelor biologice din patrimoniul propriu realizat la spe-
ciile de plante de câmp cultivate în prezent în România pe suprafeţe nesemni-
ficative, dar care din punct de vedere genetic prezintă unicitate şi valoare recu-
noscută; 

 dezvoltarea lucrărilor de ameliorare la speciile de cultură pentru care 
MADR promovează măsuri menite să conducă la reconsiderararea importanţei 
economice;  
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 reluarea lucrărilor de ameliorare a rapiţei de toamnă pentru ulei; 
 crearea, la toate speciile abordate în programele proprii de ameliorare, de 

noi genotipuri cu rezistenţă/toleranţă semnificativ îmbunătăţită la factori nefa-
vorabili abiotici (rezistenţă sporită la iernare a culturilor de toamnă, inclusiv în 
condiţii puţin favorabile de vernalizare; rezistenţă îmbunătăţită la temperaturi 
scăzute a culturilor de primăvară pentru optimizarea sezonului de vegetaţie; re-
zistenţă/toleranţă la secetă şi arşiţă) şi factori biotici (boli şi dăunători), capabile 
să reacţioneze pozitiv inclusiv în condiţii de limitare a inputurilor tehnologice şi 
care să asigure obţinerea de produse de înaltă calitate;  

 diversificarea în continuare a însuşirilor de calitate în funcţie de multitudi-
nea modalităţilor de utilizare a recoltelor, în contextul apariţiei şi dezvoltării de 
noi direcţii, cu precădere cele subsumate cerinţelor de asigurare a securităţii e-
nergetice prin producerea de biocombustibili (biodisel, pe baza culturilor olea-
ginoase: floarea-soarelui, soia, rapiţă şi benzine şi înlocuitori ai acestora, pe ba-
za fitomasei bogate în zaharuri, respectiv în lignoceluloză, prin intermediul obţi-
nerii de alcool etilic). Elementul calitate va avea rol integrator al tuturor efortu-
rilor de cercetare ce vor fi întreprise în cadrul domeniului; 

 selecţia, în condiţiile câmpului experimental de agricultură ecologică, a 
celor mai potrivite genotipuri care să asigure niveluri corespunzătoare de profi-
tabilitate, calitate şi sanogeneză. 

În domeniul elaborării de tehnologii de cultură 
 concentrarea eforturilor pentru elaborarea de tehnologii raţionale, capabi-

le să asigure maximizarea profitului, garantarea calităţii produselor, conservarea 
resurselor şi dezvoltarea durabilă, în care context sistemele de fertilizare şi ma-
nagementul integrat al combaterii bolilor, dăunătorilor şi buruienilor vor fi sem-
nificativ modificate; 

 includerea, în cadrul diferitelor categorii de tehnologii, a unor structuri op-
timizate de culturi în profil zonal, cu rol determinant atât pentru crearea condiţi-
ilor de aplicare a unor rotaţii raţionale, cât şi pentru reducerea impactului nega-
tiv al modificărilor climatice; 

 dezvoltarea cercetărilor în domeniul raţionalizării consumului de apă şi al 
prezervării acesteia în sol, în regim irigat şi neirigat, vizându-se inclusiv imple-
mentarea sistemului dry farming în incintele irigabile; 

 dezvoltarea în continuare a tehnologiilor ecologice, în care domeniu 
I.N.C.D.A. Fundulea are deja o contribuţie recunoscută, avându-se în vedere, ca 
elemente specifice, utilizarea exclusivă a resurselor biologice şi naturale de asi-
gurare a fertilizanţilor, precum şi a măsurilor agrotehnice şi biologice pentru 
combaterea organismelor dăunătoare. 

În domeniul cercetărilor fundamentale 
 Continuarea şi dezvoltarea lucrărilor în domeniul cercetărilor fundamentale 

orientate vizându-se preponderent: 
 obţinerea de material iniţial de ameliorare la principalele specii prin in-

trogresia de gene utile de la specii înrudite, în conformitate cu noile obiective 
care includ în principal diversificarea bazei genetice a calităţii de întrebuinţare, 
cât şi crearea de noi perspective de producere de recolte sănătoase şi stabile; 

 stabilirea/identificarea de noi indici fiziologici şi biochimici de selecţie 
pentru principalele însuşiri agronomice şi de calitate; 
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 identificarea de markeri moleculari, asociaţi genelor care controlează în-
suşiri specifice vizate în lucrările de ameliorarea cerealelor şi plantelor tehnice; 

 perfecţionări metodologice privind accelerarea stabilizării a noi restructu-
rări genetice;  

 elucidarea unor aspecte teoretice, dar cu conotaţii practice directe, privind 
nutriţia plantelor şi reacţia acestora la diferiţii factori de stres abiotic. 

Institutul îşi va menţine misiunea de a crea baza pentru progresul genetic la 
principalele culturi de câmp, corelat cu evoluţia implicării capitalului privat în 
ameliorare. 

Fiind cea mai mare instituţie de cercetare agricolă, I.N.C.D.A. Fundulea îşi 
va asuma un rol activ în iniţierea de programe de cercetare „transversale” (mul-
tidisciplinare), pentru a acoperi diferite aspecte utile cercetării agricole, aflate la 
intersecţia mai multor domenii. 

Estimăm că direcţiile şi obiectivele prioritare stabilite sunt relevante pentru 
un grup foarte mare de beneficiari, actuali şi potenţiali (consumatori, industrie, 
fermieri). 

Rezultatele cercetărilor vor include recomandări tehnologice disponibile pu-
blic tuturor categoriilor de fermieri, noi abordări în agricultura durabilă (inclu-
siv ecologică), germoplasmă nouă, îmbunătăţită, brevete etc. 

Impactul aşteptat asupra societăţii va fi o contribuţie semnificativă la realiza-
rea: 

 unui sector agricol competitiv, generator de profit, care va îmbunătăţi si-
tuaţia populaţiei rurale şi va avea o contribuţie sporită la bugetul naţional; 

 unei alimentaţii sănătoase şi a unui lanţ alimentar transparent şi eficient; 
 de produse agricole, alimentare şi nealimentare, în sistem sustenabil, cu 

impact minim asupra mediului înconjurător  şi conservând, atât biodiversitatea, 
cât şi fertilitatea solului. 

* 
I.N.C.D.A. Fundulea a fost şi, din fericire, este încă considerat şi în prezent 

„nava amiral” a cercetării ştiinţifice agricole româneşti.  
Este de subliniat faptul că realizările obţinute în cei 50 de ani de existenţă se 

datorează întregului personal de cercetare-dezvoltare, care a activat în Institut 
sau este încă activ, de la muncitori la personalităţi ştiinţifice de excepţie şi di-
rectori generali, care s-au implicat cu profesionalism şi devotament în rezol-
varea sarcinilor asumate în diferite perioade de timp, fiecare periodă caracteri-
zată prin probleme specifice. De aceea, este aproape imposibil să facem nomi-
nalizări fară teama că am nedreptăţit pe cineva. 

În acest moment de bilanţ şi trecere în revistă a împlinirilor şi realizărilor ob-
ţinute, precum şi de creionare a perspectivelor privind dezvoltarea şi perfecţio-
narea în continuare a activităţilor Institutului, îmi revine onoranta misiune de a 
exprima cele mai sincere şi respectuoase mulţumiri tuturor celor care au contri-
buit şi contribuie la afirmarea I.N.C.D.A. Fundulea ca una din cele mai eficiente 
instituţii de cercetare-dezvoltare agricolă din România. 

 
 


