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Invitaţie / Invitation 

Eveniment demonstrativ / Demonstration event 

Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă 

Fundulea (România) 

 

Testarea soiurilor de 

grâu de toamnă în 

sistem ecologic, România  
 

9 iunie 2022 
 

09:00 |Primirea participanţilor 

Intrarea principală a institutului, poarta 2  

 

09:15 | Scurtă prezentare a activităţilor 

proiectului ECOBREED  
 

 

09:30 | Vizitarea câmpului experimental 

de agricultură ecologică, cu soiurile de 

Testing of winter wheat 

varieties, for organic 

production, Romania  
 

9 June 2022 
 

09:00 | Arrival of participants 

The main entrance of the institute (Gate 

2)  

 

09:15 | A short presentation of the 

activities of the ECOBREED project  
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grâu de toamnă, testate în cadrul 

proiectului ECOBREED  

 

Prezentarea tehnologiei de cultură 

aplicată la INCDA Fundulea – dr. Ion 

Toncea 

Prezentarea soiurilor testate în cadrul 

proiectului şi a principalelor caractere 

agronomice ale acestora, evidenţiate în cei 

doi ani de testare – dr. Cristina Mihaela 

Marinciu 

 

Discuţii şi recomandări 

 

11:30 | Terminarea evenimentului 

 

 

09:30 | Visit in the organic field trial, with 

the winter wheat variety, tested in the 

ECOBREED project  

 

 

 

The presentation of technology used in 

NARDI’s organic field - dr. Ion Toncea 

  

The presentation of the tested cultivar in 

the ECOBREED project, the main 

agronomic traits of them, highlighted in 

the two testes years – Cristina Mihaela 

Marinciu 

 

Discussions and recommendations 

 

11:30 | End of the demonstration event 

 

GDPR 

Evenimentul va fi fotografiat și/sau filmat în scopul 

promovării sau raportării evenimentului. Venind la 

eveniment, sunteți de acord cu condițiile definite. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc în 

conformitate cu Legea națională privind protecția 

datelor cu caracter personal (NPDPA) aplicabilă și cu 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentul 

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a 

acestor date. Directiva 95/46/CE. Fotografiile și 

înregistrările evenimentului vor fi publicate pe site-

ul web sau rețelele sociale ale Institutului Agricol din 

Slovenia și ale partenerilor de proiect, în știri 

electronice, pe portaluri și canale ale caselor media 

care vor arăta interes și în publicații și alte activități 

promoționale ale KIS . Fotografiile se vor referi la 

eveniment în ansamblu și nu la participanții 

individuali. 

MANAGER DE DATE PERSONALE: Cătălin Savin 

GDPR 

The event will be photographed and / or filmed for 

the purpose of promotion or reporting on the 

event. By coming to the event, you agree to the 

defined conditions. The processing of personal data 

takes place in accordance with the applicable 

National Personal Data Protection Act (NPDPA) and 

Regulation (EU) 2016/679 of the European 

Parliament and of the Council of 27 April 2016 on 

the protection of individuals with regard to the 

processing of personal data and on the free 

movement of such data. Directive 95/46 /EC. Photos 

and recordings of the event will be published on the 

website or social networks of the Agricultural 

Institute of Slovenia and project partners, in 

electronic news, on portals and channels of media 

houses that will show interest, and in publications 

and other promotional activities of KIS. Photos will 

refer to the event as a whole and not to individual 

attendees. 

PERSONAL DATA MANAGER: Cătălin Savin  
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DEPOZITAREA FOTOGRAFIILOR ȘI 

ÎNREGISTRĂRILOR: server intern 

DREPTURILE DVS. REFERITOARE LA FOTOGRAFII ȘI 

VIDEOCLIPURI: În conformitate cu legea aplicabilă 

(inclusiv excepții sau derogări de la această lege), 

aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră 

personale importante, dreptul de a corecta erorile 

din datele dumneavoastră personale și dreptul de a 

vă opune la prelucrarea datelor personale 

importante. De asemenea, aveți dreptul de a vă 

plânge cu privire la prelucrarea datelor 

dumneavoastră cu caracter personal la autoritatea 

competentă pentru protecția datelor. În cazul 

exercitării drepturilor și în cazul întrebărilor, vă 

rugăm să ne scrieți la dataprotection@incda-

fundulea.ro 

LEGISLAȚIA APLICABILĂ: Gestionarea fotografiilor și 

înregistrărilor realizate la eveniment se va efectua 

în conformitate cu legislația UE și legislaţia naţională 

și va fi interpretată în conformitate cu aceasta și 

intră în competența exclusivă a instanțelor din 

România. Acest lucru nu vă afectează drepturile 

legale. 

 

PERSOANA AUTORIZATA PENTRU PROTECTIA 

DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN RELATIE CU 

FOTOGRAFII SI VIDEO: Cătălin Savin. 

 

STORAGE OF PHOTOGRAPHS AND RECORDINGS: 

internal server  

YOUR RIGHTS RELATING TO PHOTOS AND VIDEOS: 

In accordance with applicable law (including 

exceptions or derogations from this law), you have 

the right to access your important personal data, 

the right to correct errors in your personal data and 

the right to object to legitimate reasons. to the 

processing of their important personal data. You 

also have the right to complain about the 

processing of your personal data to the relevant 

data protection authority. In case of exercising 

rights and in case of questions, please write to us at 
dataprotection@incda-fundulea.ro 

 

 

APPLICABLE LEGISLATION: The management of 

photographs and recordings taken at the event will 

be carried out in accordance with the legislation of 

the EU and national legislation and shall be 

interpreted in accordance with it and falls under the 

exclusive jurisdiction of the courts in Romania. This 

does not affect your legal rights. 

AUTHORIZED PERSON FOR THE PROTECTION OF 

PERSONAL DATA IN RELATION TO PHOTOS AND 

VIDEOS: Cătălin Savin. 
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