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  FISA DE EVIDENTA Nr. BS_529/2018 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  „Ameliorarea soiurilor şi hibrizilor de legume, a 
plantelor medicinale, aromatice și cu multiple 
întrebuințări” 

CATEGORIA DE PROIECT:  PBS 

CONTRACT DE FINANTARE NR.:529 DATA:  

 27.08/2018 

DURATA CONTRACT 
2018 - 2022 

LUNI 
55 

ACRONIM PROGRAM 
 

PCC 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE 
SURSE) 

 3 500 .000 lei VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE STAT] 3.500.000 lei 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        1. SCDL Bacău3 
 

CONFORM DIN CONTRACTUL NR.....  

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Obținerea de genotipuri noi, valoroase ca resurse de germoplasmă, pretabile agriculturii durabile şi 
convenţionale (soiuri, populatii autohtone, linii parentale, avansat homozigote, consangvine). 
 

2) CATEGORIA REZULTATULUI  
(conform art. 74, nr. O.G. 57/2002)              

Rezultat final      Rezultate5) 
intermediare 

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL        

2.1. documentatii, studii, lucrari      x Noi soiuri de plante. Beneficiarii  potențiali ai acestora 
sunt societățile comerciale cu capital de stat sau privat, 
cultivatorii privaţi şi asociaţiile agricole, consumatorii si 
orice entitate interesata de cultivarea si prelucrarea 
legumelor și a plantelor aromatice, condimentare, 
medicinale. 
 
Brevet pentru soi nou – busuioc soiul Lemonbac  
Certificate de omologare  

- Tomate – soiul Tomabac 

- Spanac – soiul Mariana 

- Fasole pitica de gradina – soiul Vica  

- Ardei gogosar – soiul Silvioara 

- Ridichi de vara - soiul Matei 
 

1. BUSUIOC Ocimum basilicum L.,- SOIUL 
„LEMONBAC” 

• soi semitimpuriu, omologat în anul 2020, obținut prin 
selecție genealogică, recomandat pentru a fi cultivat în 
toate zonele de cultură a plantelor aromatice și 
condimentare. 

• crește sub formă de tufă voluminoasă, portul erect 

.................... 7 

 

 

 

 
Fig.1 Busuioc, Soiul 

LEMONBAC 
 
 
 

2.2. planuri, scheme                    x 

2.3. tehnologii                          

2.4. procedee, metode                    

2.5. produse informatice                 

2.6. retete, formule                     

2.7. obiecte fizice/produse              

2.8. brevet inventie/altele asemenea   x  

3) STADIUL DE DEZVOLTARE 

3.1. solutie/model conceptual                 

3.2. model 
experimental/functional           

 

3.3. prototip                                 

3.4. instalatie pilot sau echivalent          

3.5. altele ............................  

4) DOMENIUL DE CERCETARE 

4.1. tehnologiile societatii 
informationale 

 

4.2. energie                                  

4.3. mediu                                    

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

x 

4.6. biotehnologii                            

http://www.legestart.ro/Ordonanta-nr-57-din-2002-(MTQzMjA-).htm
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4.7. materiale, procese si 
produse inovative 

 ajunge la 75-80 cm înălţime, diametrul tufei 50 cm, 
numărul de lăstari pe plantă 8-12. 

• frunzele sunt de culoare verde deschis,cu nervurile 
adânc conturate, emană un puternic miros de lămâie.  

• înfloreşte începând din luna iunie până în octombrie 
târziu, florile au culoarea albă. 

• seminţele sunt mici, de culoare cafeniu închis spre 
negru. 

• prezintă rezistenţă bună la rugină și este tolerant la 
fainare și mană. 

• Potenţialul de producţie este de 10 -15 t/ha masă verde, 
raportul plantă verde/ uscată este de 3:1. 

• Potetial de valorificare - se cultivă pentru frunzele sale, 
deosebit de aromate care au multiple întrebuinţări.  

• Rentabilitatea se datorează: 

- valorii condimentare (sunt utilizate frunzele şi florile în 
stare proaspătă sau uscată la gătit sau pentru 
conserve); 

- valorii aromatice utilizat sub formă de sosuri, salate, 
siropuri, băuturi răcoritoare; 

- valorii ornamentale, poate fi cultivat în ghivece, sau în 
containere; 

- valorii medicinale, preparatele farmaceutice din busuioc 
se recomandă în colici intestinali, meteorism, vomă, 
gripă, cefalee, ulcer gastric, infecţii ale căilor urinare, 
anorexie, diaree, colită de fermentaţie, iar uleiul eteric 
are proprietăţi antimicrobiene şi antifungice; 

-  în agricultura ecologică este cultivat ca plantă repelentă 
eficientă, deoarece mirosul plantei îndepărtează 
dăunătorii de pe plantele din apropiere în special din 
cultura de tomate 
Soiul Lemonbac se cultivă în toate zonele ţării favorabile 
plantelor aromatice și condimentare, suportă diverse 
variante tehnologice şi poate fi cultivat cu succes şi în 
sistem ecologic; 
 
2. TOMATE ( Solanum lycopersicon Mill) - SOIUL 
„TOMABAC” 

• Soi semitimpuriu, cu o perioadă de vegetaţie de 98-102 
zile până la prima recoltare. 

• Planta are creştere nedeterminată cu înălţimea de 210-
230cm, foliaj bogat. 

 
 

 
Fig 2 Brevet Lemonbac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig  3  - TOMATE, SOIUL 

TOMABAC 
 

4.8. spatii si securitate                     

4.9. cercetari socio-economice si 
umaniste   
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• Se copileşte și se susţine. 
Caracteristicile fructului:  

• Forma – rotundă, ușor aplatizată, cu calotă verde la 
maturitatea fiziologică, de mărime mijlocie, spre mare, 
cu media greutăţii de 110-160 g. 

• Numărul de loje seminale:  peste șase. 

• Fermitatea –bună. 

• Culoarea -  roşu. 

• Rezistent la crăpare, cu gust  foarte plăcut, echilibrat. 

• Calitatea producţiei – peste 80 % din producţie este 
cuprinsă la calitatea I şi extra. 

• Producerea de sămânţă – Sămânţa se obţine în loturi 
semincere obişnuite, păstrând distanţa de izolare în 
spaţiu de 50 m faţă de alte soiuri/hibrizi de tomate. 

• Rezistenţă bună la atacul agenţilor patogeni specifici. 

• Capacitatea de producţie 100-150 t/ha, funcție de 
tehnologia aplicată și locul de cultură (camp, spații 
protejate) 

• Cantitatea de sămânţă/ha – 50 - 70 kg (nu ridică 
probleme deosebite faţă de tehnologia de producere a 
seminţei). 

• Recomandat pentru consum în stare proaspătă şi 
industrializare (suc si pasta) 
 
 

3. ARDEI GOGOȘAR  -  SOIUL „SILVIOARA” 

• Semitimpuriu, perioada de vegetaţie 114 zile; 

• Înălţimea plantei: 50-60 cm cu 3-4 ramificaţii, de tip 
dichotomic, frunză de mărime mijlocie de culoare verde 
închis cu vîrful puţin ascuţit; 

• Aşezarea fructelor este individuală în poziţie  pendulară 
de formă rotund - turtită cu suprafaţa costată, în 
diametru  are formă de floare; 

• Culoarea fructelor la maturitatea tehnologică – verde 
închis; 

• Culoarea fructelor la maturitatea fiziologică – roşu 
intens – spre bordo; 

• Grosimea pericarpului – 10-11 mm; 

• Greutatea medie a fructelor –160-180 g; 

• Peste 90% din fructe – calitate I şi Extra; 

• Toleranţă bună la Verticilium dahliae, la viroze şi la 

 
Fig 4 – Certificat de 

omologare 966/ 14.02.2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5  - ARDEI GOGOŞAR 
SOIUL SILVIOARA (L 66) 
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Phytophtora capsici; 

• Capacitatea de producţie 50 - 70 t/ha; (în condiţii 
experimentale, respectat tehnologia) 

• Capacitatea de producţie ridicată (50-70 t/ha); 

• Cantitatea de sămânţă/ha – 60 kg/ha  (nu ridică 
probleme deosebite faţă de tehnologia de producere a 
seminţei); 

• Peste 90% din producţie ajunge la maturitatea 
fiziologică înainte de căderea primelor brume timpurii 
din toamnă, ceea ce-l recomandă pentru zona 
Moldovei. 

Soiul este recomandat pentru consum în stare 

proaspătă și industrializare. 

 

Fasole pitică (Phaseolus vulgaris var. nanus) – soiul  

VICA 

• Soi semitimpuriu, cu perioada de vegetaţie de 95 -103 
de zile pănă la maturitatea fiziologică a boabelor.  

• Planta are portul pitic, cu înălţimea de 40-45 cm, 
coloraţia antocianică a hipocotilului este absentă. 

• Florile – culoarea albă. 

• Păstaia – dreaptă, uşor curbată, cu vârful ascuţit de 
culoare verde.  

• Forma – în secţiune transversală la nivelul bobului, 
eliptică la ovat. 

• Lungimea – mijlocie, de 8–9 cm. 

• Lăţimea – 0,70-0,80 cm. 

• Numărul mediu de păstăi pe plantă –18-22 

• Boabele la maturitate fiziologică – culoare bej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• M.M.B. – 575,6 g. 

• Potenţial de producţie - 1 100 -2 000  kg boabe ha-1. 

• Destinat pentru producţia de boabe  
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 6 Certificat omologare 

967/14.02.2022 
 

 
Fig 7 Certificat omologare 

969/14.02.2022 
 

 
Fig 8 Fasole pitică – soiul  

VICA 
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Ridichi de vară Raphanus sativus soiul MATEI 

• Soi semitimpuriu 

• Caracteristicile rădăcinii : 

• Forma - cilindric alungită  

• Culoarea – albă-vineţie 

• Gustul - plăcut,ușor picant  

• Greutatea - 120-200 g 

• Foliajul - viguros 

• Alte caracteristii - pulpa rădăcinii foarte crocantă 

• Potenţial de producţie - 15-20 t/ha 
 

 

 

 

Spanac Spinacea oleracea L. Soiul: MARIANA  
Certificat omologare 48007/2021 

• Timpuriu, cu perioada de vegetaţie de 45 de zile. 

• Rozeta  de frunze– mijlocie, cu portul semierect, cu 
diametrul de 45 cm, frunze mari, scurt pețiolate, oval- 
ușor alungite şi cărnoase, puţin ondulate, lucioase, de 
culoare verde închis. 

• Potențialul de producție – 22-27 t ha-1. 

• Rezistent – la temperaturi scăzute şi boltire (emite 
târziu tije florale), rezistă foarte bine peste iarnă în 
câmp. 

 
Dovleac plăcintar Cucurbita moschata  Soiul AROMATA 
PRINCIPALELE CARACTERISTICI:  

Plantă anuală, cu perioada de vegetatie de 100-120 de 

zile.  

Tipul de creștere al plantei este târtor, atinge lungimea 

de 2,5 m. 

Fructul este piriform, mare cu caneluri pe epidermă, de 

culoare oranj deschis, spre crem la exterior. 

Fig 9 Certificat omologare 
970/14.02.2022 

 

 
Fig 10 Ridichi Matei 

 

 
Fig 11 Spanac MARIANA 

 

 
Fig.12 Dovleac plăcintar: -

AROMATA 
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Pulpa fructului este  densă, groasă, de culoare 

portocaliu cu gust dulce aromat.  

Înainte de maturarea fiziologica are culoarea verde cu 

dungi striate de culoare verde gălbui deschis. 

Are rezistență sporită la făinare și patogenii de sol. 

Soi omologat în 2022 
 
Diseminarea rezultatelor s-a realizat prin publicatii 
stiinifice, participari la manifestari, organizare de loturi 
demonstative 
 

• Nutritional Value of New Sweet Pepper Genotypes 
Grown in Organic System,  Creola Brezeanu, Petre 
Marian Brezeanu, Vasile Stoleru, Liviu Mihai Irimia, 
Florin Daniel Lips, Gabriel-Ciprian Teliban, Marius 
Mihai Ciobanu, Florin Murariu, Ioan Puiu, Ferdinando 
Branca, Otilia Cristina Murariu, Agriculture 2022, 12, 
1863. https://doi.org/10.3390/ agriculture12111863 

• IMPORTANCE OF CABBAGE (BRASSICA 
OLERACEA) VERNALIZATION ON SEED 
PRODUCTION: A REVIEW,  BUTE Alexandru, 
MUNTEANU Neculai, BREZEANU Petre Marian,  
BREZEANU Creola, AMBĂRUȘ Silvica, ANTAL-
TREMURICI Andreea, CALARA Mariana, IOSOB 
Gabriel-Alin, CRISTEA Tina Oana, TELIBAN Gabriel-
Ciprian LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE SERIA 
HORTICULTURĂ, 65 (1/2). 2022, USV IAŞI 

• REVIEW ON THE POSITIVE INFLUENCE OF 
INTERCROPPING 
SYSTEMS FOR ORGANIC VEGETABLE GROWING, 
Dan-Ioan AVASILOAIEI, Mariana CALARA, Mihaela-
Carmina BENCHEA, 
Tina Oana CRISTEA, Scientific Papers. Series B, 
Horticulture. Vol. LXVI, No. 1, 2022, Print ISSN 2285-
5653, CD-ROM ISSN 2285-5661, Online ISSN 2286-
1580, ISSN-L 2285-565 

• White cabbage microspore response to low 
temperature treatment as a trigger for embryogenesis. 
Cristea, T.O., Ambarus, S., Calin, M., Brezeanu, C. and 
Brezeanu, P.M. (2020). Acta Hortic. 1285, 281-285 
DOI: 10.17660/ActaHortic.2020.1285.40 

• Consideratii practice privind micropropagarea in vitro la 
Ocimum basilicum L., Tina Oana Cristea, Gabriel-Alin 
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Iosob; Marian Petre Brezeanu; Creola Brezeanu, Acta 
Agricola Romanica 

• Exploitation of Some Allelopathic Species for Weed 
Control in Ecological Agriculture on a Climbing Bean 
Crop,  Calara Mariana, Neculai Munteanu, Creola 
Brezeanu, Petre Marian Brezeanu, Gabriel-Alin Iosob, 
Dan Ioan Avasiloaiei, Acta Horticulture, X South-
Eastern Europe Symposium on Vegetables and 
Potatoes, in evaluare 

• The influence of some new biofertilizers on yield and 
quality of Unibac tomato cultivar,  Andreea Antal-
Tremurici, Alexandru Bute, Mariana Calara, Creola 
Brezeanu, Petre Marian Brezeanu, Vasile Stoleru,  
Acta Horticulture, X South-Eastern Europe Symposium 
on Vegetables and Potatoes,   in evaluare. 

• The study of kale cultivars by sowing and seedling in 
autumn crop 
Calin, Maria, Tina Oana Cristea, Silvica Ambarus, 
Creola Brezeanu, Petre Marian Brezeanu, Muscalu 
Sebastian Petru, Antal Crina Andreea, Prisecaru Maria. 
Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol. LXIl, 
2018, Print ISSN 2285-5653, CD-ROM ISSN 2285-
5661, Online ISSN 2286-1580, ISSN-L 2285-5653, p. 
171-176. 

• Genotypic competency in embryogenesis at Brassica 
oleracea microspores cultivated in vitro Cristea Tina 
Oana, Călin Maria, Ambarus Silvica, Brezeanu Creola, 
Brezeanu Petre Marian, Prisecaru Maria, Lucrări 
Ştiinţifice Seria Horticultură, 61 (1) / 2018, USAMV Iaşi, 
ISSN-L: 1454-7376, p. 97 – 102. 

• STUDIES OF VARIABILITY ON THE MAIN 
QUANTITATIVE CHARACTERS OF THE "SILVIANA" 
AUTUMN CABBAGE VARIETY,    Alexandru BUTE, 
Andreea ANTAL TREMURICI, Petre Marian 
BREZEANU, Silvica AMBARUS,  Acta Horticulture, X 
South-Eastern Europe Symposium on Vegetables and 
Potatoes, in evaluare 

• THE ASSESSMENT OF CARBON FARMING 
PRACTICES FOR THE ECOLOGICAL VEGETABLE 
GROWING SYSTEM Dan – Ioan AVASILOAIEI, 
Gabriel – Alin IOSOB, Creola BREZEANU, Mariana 
CALARA,  IX South-Eastern Europe Symposium on 
Vegetables and Potatoes 2023, in evaluare 
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• Disease and pest management strategies for 
solanaceous vegetables in the Moldova region, 
Romania G.A. Iosob, T.O. Cristea, A. Antal-Tremurici, 
M. Calara and C. Benchea,  Acta Horticulture, X South-
Eastern Europe Symposium on Vegetables and 
Potatoes  in evaluare 

 
Materiale publicate in OFERTA CERCETĂRII 
ȘTIINIFICE PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC ÎN 
AGRICULTURĂ, INDUSTRIA ALIMENTARĂ ȘI 
SILVICULTURĂ,  
– in curs de publicare 

• RIDICHI DE VARĂ Raphanus sativus L. var. sativus 
Pers. L. -  SOIUL „MATEI” 

• FASOLE DE GRĂDINĂ PITICA  (Phaseolus vulgaris 
L var. nanus ( L.) MATY  

2022 

• SOIUL DE ARDEI GOGOȘAR 
„SILVIOARA”(Capsicum annumm L.), Pag 101-103 

• SOIUL BUSUIOC „LEMONBAC” (Ocimum basilicum 
L.) pag 121- 123 

• SOIUL DE TOMATE „TOMABAC” (Solanum 
lycopersicon Mill), pag 104-105 

 
Participări la conferințe si târguri 

• Sesiune aniversara ICAR 

- CONSIDERAȚII PRACTICE PRIVIND 
MICROPROPAGAREA “IN VITRO” LA 
OCIMUM BASILICUM L 

- CONSOLIDAREA PATRIMONIULUI NAȚIONAL 
DE GERMOPLASMĂ LEGUMICOLĂ CA 
PARTE IMPORTANTĂ A SISTEMULUI 
AGROALIMENTAR NAȚIONAL 

• Participare la Târgul de Agricultură de la Brăila în 
perioada 30 septembrie – 2 octombrie 2021 
(promovare soiuri create) 

4 Loturi demonstrative –cu colecțiile de lucru ale 
proiectului care au inclus germoplasma cu grad ridicat 
de variabilitate de origini diferite si cu status biologic 
variat: polpulaţii locale, linii izogene, soiuri, creaţii proprii. 
 

5) DOMENII DE APLICABILITATE 8     I_0I_1I;  I_I_I;  I_I_I; 9 

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                              x 
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 6.2. produs modernizat                        

 6.3. tehnologie noua                          

 6.4. tehnologie modernizata                   

 6.5. serviciu nou                             

 6.6. serviciu modernizat                      

 6.7. altele ........................... x 

 

 INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA     
documentatie tehnico-economica                 

cerere inregistrare brevet de inventie         

brevet de inventie inregistrate 
(national, european, international)                    

x nr. 654 data  12.04.2022 

cerere inregistrare modele si desene industriale protejate                         nr. ....... data .................. 

modele si desene industriale protejate inregistrate  
(national, european, international)          

 nr. ....... data .................. 

cerere inregistrare marca inregistrata        nr. ....... data .................. 

marci inregistrate                           
(national, european, international)          

 nr. ....... data .................. 

cerere inregistrare copyright                 nr. ....... data .................. 

inregistrare copyright                       
(national, european, international)          

 nr. ....... data .................. 

cerere inregistrare: retete, geografice, specii vegetale si 
animale, etc. 

 nr. ....... data .................. 

inregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetale si 
animale, etc.  
(national, european, international)          

x Certificat de omologare nr. 966/ 14.02.2018  
Certificat omologare 967/14.02.2022 
Certificat omologare 969/14.02.2022 
Certificat omologare 970/14.02.2022 
Certificat omologare 48007/2021 

_529/2018 
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TABEL NR. 210 

7)11 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII    

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE          ....................................................................................................... 12 

Nr. 
crt. 

VALOAREA 
DE LA CARE 

INCEPE 
NEGOCIEREA 

PROCES-
VERBAL13 
NR./DATA 

MOD DE 
VALORIFICARE14 

ACTUL15 

PRIN CARE S-A 
REALIZAT 

VALORIFICAREA 

VALOAREA 
NEGOCIATA16 

BENEFICIAR 17 IMPACT 18 PERSOANE 
AUTORIZATE 19 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

         

         

         

         

 
   1)denumirea persoanei juridice executante (persoana juridica executanta este considerata persoana juridica care a obtinut rezultatele cercetarii, in mod direct si nemijlocit, conform art. 74 alin. (3) din O.G. nr. 57/2002);  
   2)se completeaza o singura data, la 30 de zile de la data aprobarii raportului de activitate al proiectului de cercetare-dezvoltare;  
   3)se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului;  
   4)se trece denumirea rezultatului cercetarii (nu se trece denumirea proiectului);  
   5)se trec rezultatele cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate si valorificate independent de includerea in rezultatul final;  
   6)se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final;  
   7)se insereaza poza rezultatului/produsului final;  
   8)conform CAEN;  
   9)justificare (se explica, in maximum 100 caractere, in ce consta noutatea);  
   10)se completeaza in termen de 10 zile de la data finalizarii activitatilor de valorificare a rezultatului cercetarii;  
   11)se actualizeaza pentru fiecare actiune de valorificare a rezultatului cercetarii;  
   12)se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului (lor) intermediare(e);  
   13)se vor trece numarul si data la care a fost incheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care incepe negocierea si se precizeaza codul procedurii 
specifice, aprobata la nivelul organului cu atributii de conducere (ex. consiliul de administratie), in baza careia se realizeaza valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea 
reglementarilor legale in vigoare;  
   14)vanzare produs/tehnologie; furnizare servicii; inchiriere, concesionare, preluare in productia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate intelectuala;  
   15)se va trece nr. si data semnarii actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii;  
   16)valoarea rezultatelor cercetarii este stabilita la pretul negociat intre parti;  
   17)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)  
   18)se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obtinute la beneficiar asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pentru o perioada de 5 ani;  
   19)numele si semnatura persoanei autorizate sa completeze fisa de evidenta si al persoanei din cadrul compartimentului financiar-contabil responsabil cu verificarea datelor. 

 
 

http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota2
http://www.legestart.ro/Ordonanta-nr-57-din-2002-(MTQzMjA-).htm
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota3
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