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  FISA DE EVIDENTA Nr. 2022_721 

a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  Îmbogățirea genofondului legumicol prin obținerea de 
creații biologice destinate obținerii de soiuri și hibrizi din 
familia Solanaceae: tomate, ardei, pătlăgele vinete 

CATEGORIA DE PROIECT: BS MADR 

CONTRACT DE FINANTARE NR. 7 2 1: DATA: 
16.09.2019 

DURATA CONTRACT 36  LUNI ACRONIM PROGRAM ADER 7 2 1 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE) 210.000LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE STAT] 210.000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        SCDL BACĂU Partener 13 
 

CONFORM CONTRACTUL NR . 7.2.1./16.09.2019 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 îmbogățirea germoplasmei pentru specia ardei, colectarea și crearea de surse de gene, în vederea obținerii de soiuri și hibrizi noi.  
 

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

Rezultat final      Rezultate5) 
intermediare 

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL6 

2.1. documentatii, studii, lucrari      x  
Soiul de ardei gras MATIUŞCA a fost omologat în anul 

2022. 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI:  

Semitârziu, perioada de vegetaţie 118-120 zile. 
Se cultivă în spaţii protejate şi în câmp deschis. 
Plantele sunt viguroase, au un sistem radicular foarte bine 
dezvoltat ce conferă plantei o rezistenţă sporită la factorii 
de stres (temperaturi ridicate).  
Înălţimea plantei: 50-60 cm în câmp şi 80-130 cm în solarii, 
cu 3-4 ramificaţii, de tip dichotomic, frunză de mărime 
mijlocie de culoare verde  cu vârful puţin ascuţit; 
Aşezarea fructelor este individuală, în poziţie  pendulară de 
formă triunghiulară cu suprafaţa  uşor costată; 
Culoarea fructelor la maturitatea tehnologică – verde închis 
; 
Culoarea fructelor la maturitatea fiziologică – portocaliu, 
strălucitor; 
Grosimea pericarpului – 10 -12 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 
Phytophtora capsici; 
Capacitatea de producţie 25-30 t/ha în câmp deschis şi 55 - 

 

MATIUŞCA 

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

 

 

2.2. planuri, scheme                     

2.3. tehnologii                          

2.4. procedee, metode                    

2.5. produse informatice                 

2.6. retete, formule                     

2.7. obiecte fizice/produse            X  

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                            

4.7. materiale, procese si produse 
inovative 

 

4.8. spatii si securitate                     

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


Pagina 3 din 6 

4.9. cercetari socio-economice si 
umaniste   

 65 t/ha în solarii; (în condiţii experimentale, respectat 
tehnologia) 

• Cantitatea de sămânţă/ha – 30 kg/ha  ( are puţine seminţe 
în fruct); 
Este recomandată cultivarea în toate zonele favorabile 
culturii ardeilor, cu respectarea tehnologiei de cultură, în 
vederea obţinerii producţiei la nivelul potenţialului biologic 
al soiului; Consum în stare proaspătă; Congelat, 
Industrializat. 
BENEFICIARI POTENŢIALI: 

• Societăţile comerciale cu capital de stat sau privat, 
cultivatorii şi asociaţiile agricole. 
 

 
Soiul de ardei lung MARINICĂ, omologat în anul 2022. 
PRINCIPALELE CARACTERISTICI:  
Soiul poate fi cultivat în  agricultură ecologică şi 
convenţională, atât în câmp  cât şi  în spaţii protejate, are 
creşterea nedeterminată.  
Semitârziu, perioada de vegetaţie 120 zile, 
Înălţimea plantei: 45 -55 cm, când este cultivat în câmp şi 
peste 100 cm în cultura protejată.     
Aşezarea fructelor este individuală, în poziţie  pendulară, în 
formă de teacă; 
Culoarea fructelor la maturitatea tehnologică – verde închis; 
Culoarea fructelor la maturitatea fiziologică – roşu intens – 
strălucitor; 
Grosimea pericarpului – 10 -11 mm; 
Greutatea medie a fructelor – 100-120 g; 
Peste 90% din fructe – calitate I şi Extra; 
Rezistenţă bună la Verticilium dahliae ; 
Capacitatea de producţie 25- 35 t/ ha în câmp şi peste 60 
t/ha, cultură  în spaţii protejate 
Cantitatea de sămânţă/ha – 100 kg (nu ridică probleme 
deosebite faţă de tehnologia de producere a seminţei). 
Este recomandată cultivarea în toate zonele favorabile culturii 
ardeilor, cu respectarea tehnologiei de cultură, în vederea 
obţinerii producţiei la nivelul potenţialului biologic al soiului; 
Consum în stare proaspătă; Industrializare. 
BENEFICIARI POTENŢIALI: 
Societăţile comerciale, cultivatorii privaţi şi asociaţii agricole. 
 

 
FOTO ARDEI GRAS MATIUŞCA- 

CULTURA ÎN SOLARII 
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5) DOMENII DE APLICABILITATE 8     I_I_I;  I_I_I;  I_I_I;  

Lucrări științifice: 
1.Creola BREZEANU, Petre BREZEANU,  Silvica AMBARUS,  Tina Oana Cristea , Andreea Antal 
Tremurici  Alexandru Bute - Yield and quality performance of some sweet pepper varieties under the 
influence of organic cultivation - IHC 2022 – lucrarea fost prezentată poster la Congresul International 
al Horticulturii Angers, Franta 2022 si publicata Acta Hortic. 1355, 157-166 
DOI: 10.17660/ActaHortic.2022.1355.20 
https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2022.1355.20 
 
2.Creola BREZEANU, Petre Marian BREZEANU , Gabriel Ciprian Teliban, Florin Murariu, Otilia Cristina 
MURARIU, Branca Ferdinando - NUTRITIONAL AND CULINARY VALUE OF SOME IMPROVED PEPPER 
GENOTYPES (CAPSICUM ANNUUM) CULTIVATED IN ECOLOGICAL SYSTEM , EUCARPIA 2021  
Agriculture 2022, 12(11), 1863; https://doi.org/10.3390/agriculture12111863  
 
Participari la targuri, conferinte 
1. Conferinta EUCARPIA Breeding and seed sector innovations for organic food systems, 

Martie 8-10, 2021, on line -prezentare poster NUTRITIONAL AND CULINARY VALUE OF SOME 
IMPROVED PEPPER GENOTYPES (CAPSICUM ANNUUM) CULTIVATED IN ECOLOGICAL SYSTEM 
Creola BREZEANU, Petre Marian BREZEANU , Gabriel Ciprian Teliban, Florin Murariu, Otilia 
Cristina MURARIU, Branca Ferdinando (foto 1) 

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

3. Congresul International al Horticulturii Angers, Franta 2022(foto 3) 

 

 

 

(foto 1) (foto 2) (foto 3) 
 

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                              X 

 6.2. produs modernizat                        

 6.3. tehnologie noua                          

 6.4. tehnologie modernizata                   

 6.5. serviciu nou                             

 6.6. serviciu modernizat                      

 6.7. altele ...........................  

 

https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2022.1355.20
https://doi.org/10.3390/agriculture12111863
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 INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA     
documentatie tehnico-economica                 

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)          

x Certificat de omologare nr. 8372 data .14.10.2022 
Certificat de omologare nr. 8373 data .14.10.2022 
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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
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

