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  FISA DE EVIDENTA Nr. 2022_144 

a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 
DENUMIREA PROIECTULUI:  Identificarea, evaluarea, testarea, dezvoltarea și 

validarea metodelor de analiză a nutrienților și 
contaminanților din inputurile utilizabile în 
agricultura ecologică 

CATEGORIA DE PROIECT: Buget de Stat – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale (MADR),  
 

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 144 DATA: 
19.09.2019 
 

DURATA CONTRACT: 

data începerii:  
19.09.2019 
15.09.2022 

36  LUNI ACRONIM PROGRAM A.D.E.R. 144 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE) LEI 50.000 (buget SCDL 
Bacau) 

VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE STAT] 
 

50.000LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        USAMV București 
ICPA București 
ICDP Pitești 
SCDL Bacău 
SCDA Pitești 
ICECHIM București 

CONFORM CONTRACTUL NR. 114/ 2019 
 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 La nivelul proiectului: Studiu asupra reglementărilor în vigoare cu privire la descrierea și compoziția  inputurilor utilizate în agricultura ecologică; Model 
experimental privind dezvoltarea metodelor de analiză a nutrienților și contaminanților din inputurile utilizabile în agricultura ecologică; Validarea metodelor 
identificate pentru  analiza nutrienților și contaminanților din inputurile utilizabile în agricultura ecologică; Testarea eficacității unor inputuri specifice pentru 
agricultura ecologică; Ghid de bune practici privind evaluarea, testarea, dezvoltarea și validarea metodelor de analiză a nutrienților și contaminanților. 

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 x La nivel partener SCDL Bacău Identificarea, evaluarea, testarea, dezvoltarea și 
validarea metodelor de analiză a nutrienților și contaminanților din inputurile 
utilizabile în agricultura ecologică a fost realizată prin studiul eficienței a doi 
fertilizanți omologati pentru agricultura ecologică aplicați la trei specii legumicole: 
ardei, tomate si castraveți.  
Studiul a presupus elaborare protocole, câmp experimental culturi legumicole, 
evaluarea și prelucrarea datelor experimentale,  fișe de observații fenologice, lot 
demonstrativ.  
Diseminarea: rezultatele au fost larg prezentate in rapoarte de activitate 
intermediare si final, diseminate prin prezentări  la manifestări științifice si 
publicare in jurnale științifice.   
 
DISEMINARE 
Lucrări științifice publicate: 
1. FARMING FOR TOMORROW – ENSURING ENVIRONMENT’S SUSTAINABILITY 

 
 

 
 
 
 
 

2.2. planuri, scheme                    x 

2.3. tehnologii                          

2.4. procedee, metode                    

2.5. produse informatice                x 

2.6. retete, formule                     

2.7. obiecte fizice/produse              

2.8. brevet inventie/altele asemenea     

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 ............................  

http://www.legestart.ro/Ordonanta-nr-57-din-2002-(MTQzMjA-).htm
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4) DOMENIUL DE CERCETARE 

4.1. tehnologiile societatii 
informationale 

 BY INCREASING COMPETITIVENESS FOR ORGANIC SYSTEM, Petre Marian 
BREZEANU, Creola BREZEANU, Silvica AMBĂRUŞ, Alexandru BUTE, Scientific 
Papers. Series B. Horticulture, LXV, No. 1, Pag 392-398 

2. Effects of organic inputs application on yield and qualitative parameters of 
tomatoes and peppers, Petre Marian Brezeanu, Creola Brezeanu, Andreea 
Antal Tremurici, Silvica Ambăruş, Alexandru Bute, Scientific Papers. Series B. 
Horticulture, Vol. LXVI, No. 1 pag. 429-437 

3. EFFECTS OF SEVERAL ORGANIC FERTILIZERS ON GROWTH, DEVELOPMENT 
AND QUALITY PROPERTIES OF TOMATOES OBTAINED IN ORGANIC SYSTEM: A 
REVIEW Andreea ANTAL - TREMURICI, Alexandru BUTE, Daniela BOURUC, 
Creola BREZEANU, Petre Marian BREZEANU Scientific Papers. Series B, 
Horticulture, Vol. LXVI, Issue 1, Print ISSN 2285-5653, 555-563. 

Participare la evenimente științifice naționale și internaționale: 

• Agriculture for Life, Life for Agriculture 2021, 2022 

 

COMUNICAREA – in publicații cu specific agricol si pe canalele social media.  

 

  

 
 
 
 

 

4.2. energie                                  

4.3. mediu                                   x 

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

x 

4.6. biotehnologii                            

4.7. materiale, procese si produse 
inovative 

 

4.8. spatii si securitate                     

4.9. cercetari socio-economice si 
umaniste   

 

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

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                               

 6.2. produs modernizat                        

 6.3. tehnologie noua                          

 6.4. tehnologie modernizata                   

 6.5. serviciu nou                             

 6.6. serviciu modernizat                      

 6.7. altele ...........................  
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 INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA     

documentatie tehnico-economica               X  

cerere inregistrare brevet de inventie         

brevet de inventie inregistrate 
(national, european, international)                    

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

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)          

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

 
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
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota4
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota5
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota6
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota7
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota8
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota9
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota10
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota11
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota12
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota13
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota14
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota15
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota16
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota17
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota18
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota19
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota20

