Anexa nr. 1
la Ordinul M.Ed.C.l. nr. 3845 din 06.05.2009

REGISTRUL DE EVIDENTĂ
A REZULTATELOR ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE
ANUL: 2018

Director ICEADR
Dr. ing Ana URSU

Contabil Sef,
Ec. Bulate Nicolae

INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII SI DEZVOLATARE RURALA – ASAS1

FIŞA DE EVIDENŢĂ NR. 1
a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare
Tabel nr. 12
Fundamentarea tehnico-economică a costurilor de producţie şi estimări privind
CATEGORIA DE PROIECT: PS
preţurile de valorificare pentru tomate de câmp și spații protejate, castraveți în
câmp și spații protejate, cornichon, morcovi, ardei gras, varză, conopidă, flori
de câmp și seră, plante medicinale pentru agricultura conventională și
agricultura ecologică
CONTRACT DE FINANŢARE
NR.1311 /06.10.2015
DURATĂ CONTRACT 38 LUNI
ACRONIM PROGRAM
ADER
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE
913.561,880 lei
VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE [BUGET DE 913.561,880 lei
SURSE)
STAT]
REZULTATELE CERCETĂRII
1. ICEADR
CONFORM CAP.XV DIN CONTRACTUL NR.
APARŢIN
2. SCDL Buzau
1311/06.10.2015
DENUMIREA PROIECTULUI

1) DENUMIRE REZULTAT3
2) CATEGORIA REZULTATULUI
(conform art. 74, O.G. 57/ 2002)
2.1. documentații, studii, lucrări
2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. reţele, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet de invenţie/ altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE

1

publicații științifice, comunicări științifice in tara si străinătate, sistem de calcul pentru tehnologii cadru de producție si
bugete de venituri si cheltuieli
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
Rezultat
Rezultate4
final
intermediare
[x]
[x]
5
.

3.1 soluţie/ model conceptual
3.2
model experimental/
funcţional
3.3 prototip
.
3.4 instalate pilot sau echivalent

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

- Tehnologii cadru de producție a culturilor
legumicole, flori și plante medicinale în
sistem de agricultură convențională și
ecologică.
- Bugete de venituri și cheltuieli a
culturilor legumicole, flori și plante
medicinale în sistem de agricultură
convențională și ecologică.
- Costuri de producție, prețuri de
valorificare, profitabilitate pe unitatea de
produs a culturilor legumicole, flori și

denumirea persoanei juridice executante (persoana juridica executanta este considerat[ persoana juridic[ care a obţinut rezultatele cercetării, in mod direct si nemijlocit, conform art. 74 alin. 3
din O.G. nr. 57/2002))
2
completează o singura dată. Ia 30 de zile de la data aprobării raportului de activitate al proiectului de cercetare-dezvoltare
3
se trece denumirea rezultatului cercetării [nu se trece denumirea proiectului]
4
se trec rezultatele cercetării din etapele Intermediare ale proiectului de cercetare dezvoltare care pot fi utilizate / valorificate Independent de includerea in rezultatul final
5
se prezintă structura, datele tehnice, parametrii de funcţionare specifice rezultatului final

4) DOMENIUL DE CERCETARE

5) DOMENII DE APLICABILITATE6

3.5 altele- Sistem de calcul pentru
tehnologii cadru de productie si
bugete de venituri si cheltuieli

[X]

4.1
tehnologiile
societăţii
informaţionale
4.2 energie
4.3medtu
4.4 sănătate
4.5 agricultura, securitatea şi
siquranţa alimentară
4.6 biotehnologii
4.7 materiale, procese şi produse
inovative
4.8 spaţiu şl securitate
4.9 cercetări şocio - economice şl
umaniste

[ ]

I 01|; | …..|; | ….. |

-

[ ]
[ ]
[ ]
[X]

-

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
-

-

-

-

-

-

6

Conform CAEN 2008, 2 cifre

plante medicinale în sistem de agricultură
convențională și ecologică.
Analize comparative privind eficiența
economică a culturilor legumicole, flori
și plante medicinale în sistem de
agricultură convențională și ecologică.
Sistem de calcul pentru tehnologii cadru
de productie si bugete de venituri si
cheltuieli
Publicații privind costurile de producție,
estimarea prețurilor de valorificare, a
gradului de rentabilitate la culturile
legumicole, flori și plante medicinale pe
nivele de producție pentru agricultura
convențională și ecologică
Rozi Liliana Berevoianu, Mihaela
Cristina Vlad, Diana Maria Necula,
Raluca Necula - The break-even
estimative analysis for the medicinal
plants cultivated in Romania in the
conventional and organic agriculture
systems
Rozi
Liliana
Berevoianu,
Eliza
Teodorescu, Diana Maria Necula, Roxan
Ciceoi - Economic Efficiency of Early
White Cabbage Crop Cultivated in
Solarium in Climatic Conditions of
South-East Romania
Eliza
Teodorescu,
Rozi
Liliana
Berevoianu, Floarea Burnichi, C. Petre Phenotypic Evaluation and Economic
potential a Basil Germplast Collection
from S-E Romania
Diana Necula, Rozi Berevoianu, Dan
Veverca, Eduard Dumitru - Modalități de
creștere a producției de legume în
România
Daniela Nicoleta Bădan, Rozi Liliana
Berevoianu - Creșterea competitivității
unei exploatații agricole vegetale prin
accesarea sub-măsurii 4.1
Eduard Alexandru Dumitru - Analiză
comparativă a evoluției producției
vegetale cuprinsă între perioada de după
revoluția din 1989 și aderarea României
la Uniunea Europeană
Necula Diana Maria - Estimative analysis

-

-

-

-

6) CARACTERUL INOVATIV

6.1 produs nou
6.2 produs modernizat
6.3 tehnologie nouă
6.4 tehnologie modernizată
6-5 serviciu nou
6.6 serviciu modernizat
6.7 alte|e: Sistem de calcul pentru
tehnologii cadru de productie si
bugete de venituri si cheltuieli

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[X]

of breakeven point for bell pepper crops
in conventional and organic farming
system – forecast 2017/2018
Berevoianu Rozi Liliana - Estimative
analysis of breakeven point of marigold
crops for seeds in conventional and
organic farming system – forecast
2017/2018
Dumitru Eduard Alexandru, Berevoianu
Rozi,
Necula
Diana,
Brătulescu
Alexandra - Analiza situației sectorului
legumicol din România după aderarea
României la Uniunea Europeană
Diana Maria Necula, Rozi Liliana
Berevoianu, Eduard Alexandru Dumitru Frame technology for chrysanthemums in
the conventional and organic farming
system
Necula (Ilie) Diana Maria, Berevoianu
Rozi Liliana - Analiza rentabilității pentru
cultura de castraveți în sistem de
agricultură convențională și ecologică

.7 – cost de producţie, estimări preţ valorificare legume, flori, plante medicinale în sistem convențional și
ecologic

INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA

7

documentaţie tehnico-economică

[ ]

nr………… data ........

cerere înregistrare brevet de invenţie

[ ]

nr………… data ........

brevet de invenţie:înregistrate;(raţional. european, internaţional)

[ ]

nr………… data ........

cerere înregistrare modele şi desene Industriale protejate

[ ]

nr………… data ........

modele şl desene industriale protejate înregistrate (naţional, european, internaţional}

[ ]

nr………… data ........

cerere înregistrare. marcă înregistrată

[ ]

nr………… data ........

mărci înregistrate (raţional, european, Internaţional)

[ ]

nr………… data ........

Justificare (se explica, in maximum 100 caractere. În ce consta noutatea)

cerere înregistrare copyright

[ ]

nr………… data ........

înregistrare copyright;(naţional, european, internaţional)

[ ]

nr………… data ........

cerere înregistrare: reţete, indicaţii geografice, specii vegetale şl animale, etc.

[ ]

nr………… data ........

înregistrare: reţete, indicaţii geografice; specii vegetale şi animale, etc. (naţional; european, internaţional)

[ ]

nr………… data ........

Tabel nr. 28
7)9 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII
8) DENUMIREA REZULTATELOR DE CERCETARE

Titlul etapei I: Abordări conceptuale ale agriculturii convenționale și ecologice în sectorul horticol
10

Nr. crt.

0

VALOAREA
de la care
începe
negocierea
1

PROCES
VERBAL11
nr. / Data

MOD DE
VALORIFICARE12

2

3

ACTUL13
prin care s-a
realizat
valorificarea
4

VALOAREA
negociată14

BENEFICIAR15

IMPACT16

PERSOANE
AUTORIZATE17

5

6

7

8

Director proiect
Dr.ing. Berevoianu Rozi Liliana - CSI

Se completează în termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valorificare a rezultatului cercetării
Se actualizează pentru fiecare acţiune de valorificare a rezultatelor cercetării
10
Se va trece denumirea rezultatului final, sau după caz, a rezultatului(lor) intermediar (e)
11
Se vor trece numărul şi data la care a fost încheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care începe negocierea şi se precizează codul procedurii specific,
aprobate la nivelul organului cu atribuţii de conducere (ex. Consiliul de administraţie), în baza căreia se realizează valorificarea rezultatelor obţinute în urma activităţilor de cercetare dezvoltare, cu respectarea reglementărilor
legale în vigoare;
12
vânzare produs / tehnologie; furnizare servicii; închiriere, concesionare, preluare în producţia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate Intelectuala:
13
se va trece nr. şl data:semnării actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetării
14
valoarea rezultatelor cercetării este stabilită la preţul negociat între părţi
15
se completează denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetării [date de contact operator economic, adresă, oraş, judeţ, telefon, fax, e-mall, website)
16
se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obţinute ta beneficiar asociate aplicării rezultatelor cercetării anual, pentru o perioada do 5 ani
17
numele ;1 semnătura persoanei autorizate să completeze fi^a de evidenta şi ai persoanei din cadrul compartimentului financiar - contabil responsabil cu verificarea datelor
8
9

INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII SI DEZVOLATARE RURALA – ASAS1

FIŞA DE EVIDENŢĂ NR. 2
a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare
Tabel nr. 12
Calculații specifice de costuri standard pentru diferite tipuri de exploatații CATEGORIA DE PROIECT: PS
agricole și profile în contextul accesării sprijinului PNDR 2014-2020
CONTRACT DE FINANŢARE
NR.1313 /13.10.2015
DURATĂ CONTRACT 38 LUNI
ACRONIM PROGRAM
ADER
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE
762.514,000 lei
VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE [BUGET DE 762.514,000 lei
SURSE)
STAT]
REZULTATELE CERCETĂRII
1. ICEADR
CONFORM CAP.XV DIN CONTRACTUL NR.
APARŢIN
2. INMA
1313/13.10.2015
DENUMIREA PROIECTULUI

1) DENUMIRE REZULTAT3
2) CATEGORIA REZULTATULUI
(conform art. 74, O.G. 57/ 2002)
2.1. documentaţii, studii, lucrări
2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. reţele, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet de invenţie/ altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE

1

Costuri standard pentru lucrări mecanizate
Rezultat
Rezultate4
final
intermediare
[x]
[x]
5
.

3.1 soluţie/ model conceptual
3.2
model experimental/
funcţional
3.3 prototip
.
3.4 instalate pilot sau echivalent
3.5 altele- Sistem de calcul pentru
tehnologii cadru de productie si
bugete de venituri si cheltuieli

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[X]

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
✓ Costuri standard pentru lucrările mecanizate – arat, discuit, pregătit pat
germinativ, pentru diferite culturi vegetale (cereale, culturi tehnice, oleaginoase,
furajere, legume), în funcție de tipul de exploatație (de subzistență, semisubzistență, mijlocii, mari), pentru zona de câmpie, deal, munte, aferente
anului 2016 și 2018
✓ Norme de producție și de consum pentru culturi vegetale, pe categorii
energetice și agregate, aferente lucrărilor mecanizte - arat, discuit, pregătit pat
germinativ, pentru zona de câmpie, deal și munte
✓ Costuri standard pentru lucrările mecanizate – semănat și lucrări de
întreținere a culturilor vegetale, pentru diferite culturi vegetale (cereale,
culturi tehnice, oleaginoase, furajere, legume), în funcție de tipul de exploatație
(de subzistență, semi-subzistență, mijlocii, mari), pentru zona de câmpie, deal,
munte, aferente anului 2017, 2018

denumirea persoanei juridice executante (persoana juridica executanta este considerat[ persoana juridic[ care a obţinut rezultatele cercetării, in mod direct si nemijlocit, conform art. 74 alin. 3
din O.G. nr. 57/2002))
2
completează o singura dată. Ia 30 de zile de la data aprobării raportului de activitate al proiectului de cercetare-dezvoltare
3
se trece denumirea rezultatului cercetării [nu se trece denumirea proiectului]
4
se trec rezultatele cercetării din etapele Intermediare ale proiectului de cercetare dezvoltare care pot fi utilizate / valorificate Independent de includerea in rezultatul final
5
se prezintă structura, datele tehnice, parametrii de funcţionare specifice rezultatului final

4) DOMENIUL DE CERCETARE

4.1
tehnologiile
societăţii
informaţionale
4.2 energie
4.3medtu
4.4 sănătate
4.5 agricultura, securitatea şi
siquranţa alimentară
4.6 biotehnologii
4.7 materiale, procese şi produse
inovative
4.8 spaţiu şl securitate
4.9 cercetări şocio - economice şl
umaniste

5) DOMENII DE APLICABILITATE6

I 01|; | …..|; | ….. |

6) CARACTERUL INOVATIV

6.1 produs nou
6.2 produs modernizat
6.3 tehnologie nouă
6.4 tehnologie modernizată
6-5 serviciu nou
6.6 serviciu modernizat
6.7 altele: Costuri standard

✓ Norme de producție și de consum pentru culturi vegetale, pe categorii

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[X]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[X]

energetice și agregate, aferente lucrărilor mecanizate - semănat și lucrări de
întreținere a culturilor vegetale, pentru zona de câmpie, deal, munte.
✓ Costuri standard pentru lucrările mecanizate – recoltat și transport producție
vegetală, pentru diferite culturi vegetale (cereale, culturi tehnice, oleaginoase,
furajere, legume), în funcție de tipul de exploatație (de subzistență, semisubzistență, mijlocii, mari), pentru zona de câmpie, deal, munte, aferente
anului 2018
✓ Norme de producție și de consum pentru culturi vegetale, pe categorii
energetice și agregate, aferente lucrărilor mecanizate - recoltat și transport
producție vegetală, pentru zona de câmpie, deal, munte.
.7 Noutatea proiectului se concretiză în calculații specifice de costuri standard,
pentru diferite tipuri de exploatații agricole și profile, ce vor putea simplifica
accesarea schemelor de sprijin ale PNDR, de către fermieri agricoli.

INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA
documentaţie tehnico-economică

[ ]

nr………… data ........

cerere înregistrare brevet de invenţie

[ ]

nr………… data ........

brevet de invenţie:înregistrate;(raţional. european, internaţional)

[ ]

nr………… data ........

cerere înregistrare modele şi desene Industriale protejate

[ ]

nr………… data ........

modele şl desene industriale protejate înregistrate (naţional, european, internaţional}

[ ]

nr………… data ........

cerere înregistrare. marcă înregistrată

[ ]

nr………… data ........

mărci înregistrate (raţional, european, Internaţional)

[ ]

nr………… data ........

cerere înregistrare copyright

[ ]

nr………… data ........

înregistrare copyright;(naţional, european, internaţional)

[ ]

nr………… data ........

cerere înregistrare: reţete, indicaţii geografice, specii vegetale şl animale, etc.

[ ]

nr………… data ........

înregistrare: reţete, indicaţii geografice; specii vegetale şi animale, etc. (naţional; european, internaţional)

[ ]

nr………… data ........

Tabel nr. 28

6

Conform CAEN 2008, 2 cifre
Justificare (se explica, in maximum 100 caractere. În ce consta noutatea)

7

Se completează în termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valorificare a rezultatului cercetării

8

7)9 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII
8) DENUMIREA REZULTATELOR DE CERCETARE
Nr. crt.

0

VALOAREA
de la care
începe
negocierea
1

PROCES
VERBAL11
nr. / Data

MOD DE
VALORIFICARE12

2

3

Costuri standard standard pentru lucrări mecanizate10
ACTUL13
prin care s-a
realizat
valorificarea
4

VALOAREA
negociată14

BENEFICIAR15

IMPACT16

PERSOANE
AUTORIZATE17

5

6

7

8

Director proiect
Dr.ec. Vlad Mihaela Cristina

Se actualizează pentru fiecare acţiune de valorificare a rezultatelor cercetării
Se va trece denumirea rezultatului final, sau după caz, a rezultatului(lor) intermediar (e)
11
Se vor trece numărul şi data la care a fost încheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care începe negocierea şi se precizează codul procedurii specific,
aprobate la nivelul organului cu atribuţii de conducere (ex. Consiliul de administraţie), în baza căreia se realizează valorificarea rezultatelor obţinute în urma activităţilor de cercetare dezvoltare, cu respectarea reglementărilor
legale în vigoare;
12
vânzare produs / tehnologie; furnizare servicii; închiriere, concesionare, preluare în producţia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate Intelectuala:
13
se va trece nr. şl data:semnării actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetării
14
valoarea rezultatelor cercetării este stabilită la preţul negociat între părţi
15
se completează denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetării [date de contact operator economic, adresă, oraş, judeţ, telefon, fax, e-mall, website)
16
se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obţinute ta beneficiar asociate aplicării rezultatelor cercetării anual, pentru o perioada do 5 ani
17
numele ;1 semnătura persoanei autorizate să completeze fi^a de evidenta şi ai persoanei din cadrul compartimentului financiar - contabil responsabil cu verificarea datelor
9

10

INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII SI DEZVOLATARE RURALA – ASAS1

FIŞA DE EVIDENŢĂ NR. 3
a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare
Tabel nr. 12
Modele de dezvoltare a lanţurilor scurte de valorificare pe filiera producţie CATEGORIA DE PROIECT: PS
primară-servicii-depozitare-procesare-piaţă de desfacere
CONTRACT DE FINANŢARE
NR.1612/06.10.2015
DURATĂ CONTRACT 38 LUNI
ACRONIM PROGRAM
ADER
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE
678.341,70 lei
VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE [BUGET DE 678.341,70 lei
SURSE)
STAT]
REZULTATELE CERCETĂRII
1. ICEADR
CONFORM CAP.XV DIN CONTRACTUL NR.
APARŢIN
2. ASE București
1612/06.10.2015
3. USAMV București
DENUMIREA PROIECTULUI

1) DENUMIRE REZULTAT3
2) CATEGORIA
REZULTATULUI (conform art.
74, O.G. 57/ 2002)
2.1. documentaţii, studii,
lucrări
2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. reţele, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet de invenţie/ altele
asemenea
3) STADIUL DE

1

Proiectarea de modele de valorificare a producției de legume și fructe
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
Rezultat
Rezultate4
final
intermediare
x

5

x
x

3.1 soluţie/ model

[ ]

. PROIECTAREA UNUI MODEL DE
LANȚ SCURT DE VALORIFICARE A
PRODUCȚIEI DE LEGUME - SUC DE
ROȘII,
PASTĂ
DE
ROȘII
ȘI
MURĂTURI. Modelul cuprinde: 1 studiu
privind situația sectorului legumicol pe
plan național și comunitar, verigile
lanțului scurt de valorificare a lanțului
scurt, analiza SWOT a lanțului scurt de
valorificare a producției de legume, 1
studiu de fezabilitate pentru realizarea

Schița 1 – Fabrică de procesare legume
(suc de roșii, pastă de tomate și murături)

denumirea persoanei juridice executante (persoana juridica executanta este considerat[ persoana juridic[ care a obţinut rezultatele cercetării, in mod direct si nemijlocit, conform art. 74 alin. 3
din O.G. nr. 57/2002))
2
completează o singura dată. Ia 30 de zile de la data aprobării raportului de activitate al proiectului de cercetare-dezvoltare
3
se trece denumirea rezultatului cercetării [nu se trece denumirea proiectului]
4
se trec rezultatele cercetării din etapele Intermediare ale proiectului de cercetare dezvoltare care pot fi utilizate / valorificate Independent de includerea in rezultatul final
5
se prezintă structura, datele tehnice, parametrii de funcţionare specifice rezultatului final

DEZVOLTARE

4)
DOMENIUL
CERCETARE

5) DOMENII DE
APLICABILITATE6

6

Conform CAEN 2008, 2 cifre

DE

conceptual
3.2
model
experimental/
funcţional
3.3 prototip
.
3.4 instalate pilot sau
echivalent
3.5 altele- Sistem de
calcul pentru tehnologii
cadru de productie si
bugete de venituri si
cheltuieli
4.1
tehnologiile
societăţii
informaţionale
4.2 energie
4.3medtu
4.4 sănătate
4.5 agricultura,
securitatea şi
siquranţa alimentară
4.6 biotehnologii
4.7 materiale, procese
şi produse inovative
4.8 spaţiu şl securitate
4.9 cercetări socio –
economice și umaniste
I 01|; | …..|; | ….. |

[x ]

[ ]
[ ]
[ ]

unei COOPERATIVE DE MARKETING
LEGUMICOL cu 3 variante de finanțare
(100% autofinanțare, 50% autofinanțare +
50% fonduri PNDR, Sub-măsura 4.2 și
50% credit bancar + 50% fonduri PNDR,
Sub-măsura 4.2), un memoriu tehnic
pentru construirea unei hale de sortare și
ambalare a tomatelor, procesare suc de
roșii, bulion și murături, prezentarea
avantajelor
și
dezavantajelor
implementării modelelor de lanțuri scurte
în legumicultură.

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[X]
[ ]
[ ]
[ ]
[x]

2. PROIECTAREA UNUI MODEL DE
LANȚ SCURT DE VALORIFICARE A
PRODUCȚIEI
DE
FRUCTE
–
MARMELADĂ ȘI SUC DE MERE.
Modelul cuprinde: 1 studiu privind situația
sectorului pomicol pe plan național și
comunitar, verigile lanțului scurt de
valorificare a lanțului scurt, analiza
SWOT a lanțului scurt de valorificare a
producției de fructe, 1 studiu de
fezabilitate
pentru
realizarea
unei
COOPERATIVE DE MARKETING
POMICOL cu 2 variante de finanțare
(50% autofinanțare + 50% fonduri PNDR,
Sub-măsura 4.2a și 50% credit bancar +
50% fonduri PNDR, Sub-măsura 4.2a), un
memoriu tehnic pentru construirea unei
hale de procesare suc de mere și
marmeladă, un memoriu tehnic pentru
construirea unei hale de depozitare fructe
cu celule frigo, prezentarea avantajelor și
dezavantajelor implementării modelelor
de lanțuri scurte în pomicultură.

Schița 2 – Fabrica de procesare fructe
(suc de mere și marmeladă)

Schița 3 – Depozit fructe cu 4 celule frigo

3. STUDIU PRIVIND FISCALITATEA
ÎN AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ
4.GHID
PRACTIC
PENTRU
ÎNFIINŢAREA UNUI LANŢ SCURT
DE VALORIFICARE A PRODUCȚIEI
DE LEGUME ȘI FRUCTE
5.
PUBLICAREA
DE
CĂRȚI,
BROȘURI, ARTICOLE ȘTIINȚIFICE,
ARTICOLE
ÎN
REVISTE
DE
SPECIALITATE.
6. REALIZAREA PAGINII WEB A
PROIECTULUI

6) CARACTERUL INOVATIV

7

6.1 produs nou
6.2 produs modernizat
6.3 tehnologie nouă
6.4 tehnologie
modernizată
6-5 serviciu nou
6.6 serviciu modernizat
6.7 altele: Modele de
dezvoltare a lanţurilor
scurte de valorificare
pe filiera

Justificare (se explica, in maximum 100 caractere. În ce consta noutatea)

[
[
[
[

]
]
]
]

[]
[ ]
[X]

.7
•

•

•

Noutatea proiectului constă în reflectarea situaţiei existente în România privind
desfacerea legumelor şi fructelor de către producătorii mici şi mijlocii, analizând
modalităţile de îmbunătăţire a performanţei acestora privind valorificarea producţiei pe
filieră. Modele proiectate vin în întâmpinarea preocupărilor MADR de eficientizare a
structurilor de piaţă agricole şi agro-alimentare, prin optimizarea funcţionării tuturor
verigilor lanţului şi formularea de propuneri legislative în domeniu.
Originalitatea proiectului este evidenţiată prin aceea că structurează cele mai importante
informaţii disponibile despre verigile lanţului scurt de valorificare a legumelor şi
fructelor, avantajele aplicării acestora şi legislaţia în domeniu, integrându-le într-un cadru
complex de analiză a acestor verigi de depozitare, distribuţie, procesare şi valorificare.
Avantajele şi beneficiile implementării unui sistem de monitorizare a modelelor de
dezvoltare a lanţurilor scurte de valorificare pot fi grupate astfel:
- posibilitatea stabilirii preţurilor corecte de valorificare a producţiei de legume şi

-

fructe atât pentru producător cât şi pentru consumatorul final prin eliminarea
intermediarilor;
delimitarea responsabilităţilor în cadrul filierei de valorificare a legumelor şi
fructelor;
îndeplinirea normelor legale; a
sigurarea controlului calităţii produselor şi câştigarea încrederii consumatorilor în
produsele româneşti.

INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA
documentaţie tehnico-economică
cerere înregistrare brevet de invenţie
brevet de invenţie:înregistrate;(raţional. european, internaţional)
cerere înregistrare modele şi desene Industriale protejate
modele şl desene industriale protejate înregistrate (naţional, european,
internaţional}
cerere înregistrare. marcă înregistrată
mărci înregistrate (raţional, european, Internaţional)
cerere înregistrare copyright
înregistrare copyright;(naţional, european, internaţional)
cerere înregistrare: reţete, indicaţii geografice, specii vegetale şl animale, etc.
înregistrare: reţete, indicaţii geografice; specii vegetale şi animale, etc. (naţional;
european, internaţional)

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

nr…………
nr…………
nr…………
nr…………
nr…………

data ........
data ........
data ........
data ........
data ........

[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]

nr…………
nr…………
nr…………
nr…………
nr…………
nr…………

data ........
data ........
data ........
data ........
data ........
data ........

Tabel nr. 28
7)9 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII
8) DENUMIREA REZULTATELOR DE CERCETARE
Nr. crt.

0

VALOAREA
de la care
începe
negocierea
1

PROCES
VERBAL11
nr. / Data

MOD DE
VALORIFICARE12

2

3

Titlul proiectului: Modele de dezvoltare a lanţurilor scurte de valorificare pe filiera producţie
primară-servicii-depozitare-procesare-piaţă de desfacere 10
ACTUL13
VALOAREA BENEFICIAR15
IMPACT16
PERSOANE
14
prin care s-a
negociată
AUTORIZATE17
realizat
valorificarea
4
5
6
7
8

Director proiect
Dr.Ec. Ancuța Marin

Se completează în termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valorificare a rezultatului cercetării
Se actualizează pentru fiecare acţiune de valorificare a rezultatelor cercetării
10
Se va trece denumirea rezultatului final, sau după caz, a rezultatului(lor) intermediar (e)
11
Se vor trece numărul şi data la care a fost încheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care începe negocierea şi se precizează codul procedurii specific,
aprobate la nivelul organului cu atribuţii de conducere (ex. Consiliul de administraţie), în baza căreia se realizează valorificarea rezultatelor obţinute în urma activităţilor de cercetare dezvoltare, cu respectarea reglementărilor
legale în vigoare;
12
vânzare produs / tehnologie; furnizare servicii; închiriere, concesionare, preluare în producţia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate Intelectuala:
13
se va trece nr. şl data:semnării actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetării
14
valoarea rezultatelor cercetării este stabilită la preţul negociat între părţi
15
se completează denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetării [date de contact operator economic, adresă, oraş, judeţ, telefon, fax, e-mall, website)
16
se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obţinute ta beneficiar asociate aplicării rezultatelor cercetării anual, pentru o perioada do 5 ani
17
numele ;1 semnătura persoanei autorizate să completeze fi^a de evidenta şi ai persoanei din cadrul compartimentului financiar - contabil responsabil cu verificarea datelor
8
9

INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII SI DEZVOLATARE RURALA – ASAS1

FIŞA DE EVIDENŢĂ NR. 4
a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare
Tabel nr. 12
DENUMIREA PROIECTULUI

"Fundamentarea tehnico-economică a costurilor de producţie şi estimări
privind preţurile de valorificare pentru grâu, orz, porumb, floarea-soarelui,
rapiţă, soia, sfeclă de zahăr, orez, cânepă, hamei, tutun, cartof pentru
agricultura convenţională şi agricultura ecologică"

CATEGORIA DE PROIECT: PS

CONTRACT DE FINANŢARE
Nr. 13.1.2 /01.10.2015
DURATĂ CONTRACT
38 LUNI
ACRONIM PROGRAM
ADER
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE)
VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE [BUGET DE STAT]
888.165,84 lei
888.165,84 lei
REZULTATELE CERCETĂRII APARŢIN
1. CO- ICEADR
2. P1 - INCDA Fundulea
CONFORM CAP. XV DIN CONTRACTUL NR. 13.1.2/01.10.2015
3. P2 – INCDCSZ Brașov
1) DENUMIRE REZULTAT3
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art.
74, O.G. 57/ 2002)
2.1. documentaţii, studii, lucrări

Produs
Rezultat

Rezultate4

final
[x]

intermediare
5

[x]
2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.6. reţele, formule

Ghid practic tehnico-economic pentru agricultura conventionala si agricultura ecologica
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

Ghid practic tehnico-economic pentru agricultura
conventionala si agricultura ecologica este un îndrumar
care arată potențialul tehnic și economic al produselor
agricole vegetale pentru agricultura convențională și
agricultura ecologică, precum și rezultatele obținute (cost pe
unitatea de produs, preț minim de valorificare, venituri,
produs brut, productivitate, profit brut, Standard output,
ROI, etc.) în urma unui ciclu de exploatare.
Din punct de vedere structural, ghidul cuprinde:
Macheta „Zonarea culturilor”
Macheta „Soiuri”

denumirea persoanei juridice executante (persoana juridica executanta este considerat[ persoana juridic[ care a obţinut rezultatele cercetării, in mod direct si nemijlocit, conform art. 74
alin. 3 din O.G. nr. 57/2002))
2
completează o singura dată. Ia 30 de zile de la data aprobării raportului de activitate al proiectului de cercetare-dezvoltare
3
se trece denumirea rezultatului cercetării [nu se trece denumirea proiectului]
4
se trec rezultatele cercetării din etapele Intermediare ale proiectului de cercetare dezvoltare care pot fi utilizate / valorificate Independent de includerea in rezultatul final
5
se prezintă structura, datele tehnice, parametrii de funcţionare specifice rezultatului final
1

2.8. brevet de invenţie/ altele asemenea
3) STADIUL DE
DEZVOLTARE

4) DOMENIUL DE CERCETARE

5) DOMENII DE APLICABILITATE6

3.1 soluţie/ model conceptual
3.2 model experimental/ funcţional
3.3 prototip
3.4 instalate pilot sau echivalent
3.5 altele: Ghid practic tehnicoeconomic pentru agricultura
conventionala si agricultura ecologica
4.1 tehnologiile societăţii
informaţionale
4.2 energie
4.3mediu
4.4 sănătate
4.5 agricultura, securitatea şi
siquranţa alimentară
4.6 biotehnologii
4.7 materiale, procese şi produse
inovative
4.8 spaţiu şl securitate
4.9 cercetări socio - economice şi
umaniste
I 01|; | …..|; | ….. |

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ X]

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[X]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

Macheta „Fazele de dezvoltare fenologică ale plantelor de
cultură”
Macheta „Principalele verigi tehnologice (rotație,
fertilizare, lucrările solului, semănat, recoltare)”
Macheta „Combaterea buruienilor”
Macheta „Combaterea bolilor”
Macheta „Combaterea dăunătorilor”
Macheta „Schemele de plăți directe”
Macheta „Legislatia aplicabilă”
Macheta „Bugetul de venituri si cheltuieli” – este prezentat
bugetul pe cultură. Acesta reprezintă o sinteză a tuturor
veniturilor şi cheltuielilor aferente culturii respective.
Macheta „Simularea principalilor indicatori economici” –
sunt calculați principalii indicatori economici pentru
perioada 2015-2018 pentru a se vedea care sunt variațiile
indicatorilor ∆1 = (2016/2017) - (2015/2016); ∆2 =
(2017/2018) – (2016/2017) (creșteri sau descreșteri).
Macheta „Fișa rezumativă a indicatorilor de sinteza” – în
această machetă sunt calculați principalii indicatori
economico-financiari de sinteză: venituri, cheltuieli de
producție, profitul brut, rata profitului brut, fondul de
dezvoltare, fondul pentru reluarea procesului de producție,
fondul pentru munca și management, fondul pentru
capitalizare, credite pentru producție etc.
Macheta „Productivitate minimă” – în această ultimă
machetă de calcul este prezentat indicatorul ROI –
randamentul investitiei reprezintă suma de bani din cei
investiți care se întoarce la producător, etc
Macheta „Prețuri” – în cadrul acestei machete de calcul
utilizatorului i se dă posibilitatea de a cunoaște prețurile
pentru materiile prime și materialele folosite pentru cultura
respectivă: erbicide; fungicide; insecticide, îngrășăminte,
alte materiale (sfoară, tratamente pentru sămânță etc.);
sămânță; apă pentru irigații; tarife lucrări mecanizate (pentru
producția neterminată și pentru producția în curs).
Eficienţa economica:
➢ Informeaza despre finalitatea activității de
producție
vegetală
pentru
agricultura
convențională și ecologică, în orientări concrete
(cost, pret, rentabilitate, profit brut, productivitate
minimă, ROI etc) de eficientizare a activităţii de
producție, pe perioada 2015-2018;
➢ indică obiective pe termen mediu;
➢ pregătește evaluarea pe termen mediu a activităţii
indicând deja elementele care ar trebui să fie
atinse sau transformate (influenţarea deciziei).

6

Conform CAEN 2008, 2 cifre

Domeniul de aplicabilitate:
Economie, organizare și marketing în agricultură
Beneficiari potentiali:
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
6) CARACTERUL INOVATIV

6.1 produs nou
6.2 produs modernizat
6.3 tehnologie nouă
6.4 tehnologie modernizată
6-5 serviciu nou
6.6 serviciu modernizat
6.7 altele: produs

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ X]

7

➢
➢

Proiectul aduce contributii teoretice, metodologice si aplicative în legatura gestiunea economica a
costurilor de la nivel de agricultura conventionala la nivel de gestiune bazata pe procesul economic
ecologic.
Calculatia costurilor produselor agricole vegetale pentru agricultura conventionala si agricultura
ecologica si bugetarea activitatilor se pot înscrie în sprijinul pentru fermele aflate în conversie si
trecerea lor la metodele de agricultura ecologica.

INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA
documentaţie tehnico-economică

[ ]

nr…………

data ........

cerere înregistrare brevet de invenţie

[ ]

nr…………

data ........

brevet de invenţie:înregistrate;(raţional. european, internaţional)

[ ]

nr…………

data ........

cerere înregistrare modele şi desene Industriale protejate

[ ]

nr…………

data ........

modele şl desene industriale protejate înregistrate (naţional, european, internaţional}

[ ]

nr…………

data ........

cerere înregistrare. marcă înregistrată

[ ]

nr…………

data ........

mărci înregistrate (raţional, european, Internaţional)

[ ]

nr…………

data ........

cerere înregistrare copyright

[ ]

nr…………

data ........

înregistrare copyright;(naţional, european, internaţional)

[ ]

nr…………

data ........

cerere înregistrare: reţete, indicaţii geografice, specii vegetale şl animale, etc.

[ ]

nr…………

data ........

înregistrare: reţete, indicaţii geografice; specii vegetale şi animale, etc. (naţional; european, internaţional)

[ ]

nr…………

data ........

Tabel nr. 28
7)9 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII
8) DENUMIREA REZULTATELOR DE CERCETARE

10

Director proiect
Dr.ing. Ana URSU

7

8
9

Justificare (se explica, in maximum 100 caractere. În ce consta noutatea)

Se completează în termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valorificare a rezultatului cercetării
Se actualizează pentru fiecare acţiune de valorificare a rezultatelor cercetării
Se va trece denumirea rezultatului final, sau după caz, a rezultatului(lor) intermediar (e)

10

