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  FISA DE EVIDENTA Nr. 2022_724 

a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 
DENUMIREA PROIECTULUI:  Crearea de noi soiuri, asigurarea seminţei de 

bază la speciile şi soiurile de legume din Podişul 
Transilvaniei şi protecţia integrată a culturilor 

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

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 724 DATA: 
19.09.2019 

DURATA CONTRACT: 
data începerii:  
19.09.2019 
15.10.2022 

36  LUNI ACRONIM PROGRAM A.D.E.R. 724 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  LEI 
100.000 

VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE STAT] 
 

LEI 
100.000 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        SCDL Iernut  
(director proiect) 
SCDL Bacău (partener) 
 

CONFORM CONTRACTUL NR. 724/ 2019 
 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 La nivelul proiectului: Obținerea de noi cultivaruri de legume, concomitent cu realizarea de material biologic din categorii superioare, în cadrul selecției 
conservative la speciile de legume: ceapă, usturoi, păstârnac, varză, gulie, ridichi, fasole 

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 La nivel partener SCDL Bacau  

• Realizarea unui material biologic din categorii superioare în cadrul 

selecției conservative la specia fasole; (foto – matrial selectat) 

• Menținerea colecției de germoplasmă la specia fasole; 

• Asigurarea seminței de bază din cultivarele ce fac obiectul acestui 

proiect, la nivelul cererii pe piaţă; 

• Realizarea unor studii, analize în ceea ce privește calitatea soiurilor 

de legume cele mai valoroase omologate şi în curs de omologare. 

• Înaintarea spre verificare în rețeaua ISTIS, Institutul de Stat pentru 

Testarea și Înregistrarea Soiurilor, a unui cultivar de fasole – soi 

omologat MATY; (foto certificat) 

Principalele caracteristici ale soiului omologat 

• Timpuriu, cu perioada de vegetaţie de 50 – 60 de zile pânã la 
maturitatea de consum a păstăilor şi 85 – 90 de zile pãnã la 
maturitatea fiziologicã a boabelor. 

• Planta are portul pitic, determinat, cu înălţimea de 45 - 50 cm; 

• Păstaia este latã, dreaptã, uşor curbatã, cu vârful ascuţit de culoare 
verde; 

 
a                        b 

Aspect câmp experimental - material 
selectat elite 

 
Certificat de omologare soiul Maty 

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                                   x 

4.4. sanatate                                 

http://www.legestart.ro/Ordonanta-nr-57-din-2002-(MTQzMjA-).htm
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4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

x • Lungimea este mijlocie, de 10 – 14 cm şi lãţimea de 0,7 - 0,8 cm;  

• Numărul mediu de păstăi pe plantă este de 18 - 22; 

• Boabele la maturitate fiziologică au culoarea roşie şi au M.M.B. de 
440 g. 

• Potențial de producție 12 – 19 t păstăi/ ha şi 1200 – 1500 kg boabe / 
ha. 

• Soiul MATY poate fi cultivat în câmp în toate zonele favorabile 
culturii fasolei pentru consum în stare proaspătă şi industrializare. 

• Beneficiari potenţiali: asociaţii de proprietari, societăţile comerciale 
cu capital de stat sau privat, cultivatorii privaţi şi asociaţii agricole de 
orice tip. 

 

 

Diseminarea rezultatelor prin publicații si participări la manifestări 

științifice, organizare de workshop uri 

 

Lucrări publicate 

• The role of food legume species in the context of sustainable 

agriculture, food security, agrobiodiversity, conservation and human 

health Creola BREZEANU1, Petre Marian BREZEANU1,a, Mariana 

CALARA1, Silvica AMBĂRUŞ1
, Tina Oana CRISTEA1,  -  Scientific Papers. 

Series B. Horticulture, indexata Web of Science Core Collection 

(Emerging Sources Citation Index - THOMSON REUTERS) 

 

• ”STUDY REGARDING THE INFLUENCE OF SOME ALLELOPATHIC 

SPECIES IN WEED CONTROL ON A CLIMBING BEAN CROP”, CALARA 

Mariana1, MUNTEANU N.2, AVASILOAIEI D.I.1, BREZEANU C.1, 

BREZEANU P.M.1, AMBĂRUŞ S.1, STOLERU V.2, TEODOR S.2, TELIBAN 

G.C.2,  BUTE A.1 LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE SERIA HORTICULTURĂ USV IAȘI 

65 (1/2). 2022, USV IAŞI – lucrarea a fost prezentata in plen la 

International Congress Life Sciences Today For Tomorrow, Iasi 2022 

 

Participare la conferințe  

• Agriculture for Life, Life for Agriculture, 2021, Bucharest 

• International Congress Life Sciences Today For Tomorrow, Iasi 2022 

• Participare la Târgul de Agricultură de la Brăila în perioada 30 

septembrie – 2 octombrie 2021 

 

Caracteristicile soiului Maty 

 

 
Prezentare poster 

Participare la conferina 

 

  

 

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                              x 

 6.2. produs modernizat                        



Pagina 4 din 4 

 6.3. tehnologie noua                          

 6.4. tehnologie modernizata                   

 6.5. serviciu nou                             

 6.6. serviciu modernizat                      

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

 

 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)          x Certificat de omologare 
nr. 968 data 14.02.2022 

 
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

