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STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1            

 

  FISA DE EVIDENTA Nr. 1/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  
Cercetări privind încadrarea în arealele viticole a 
soiurilor de viţă de vie pentru struguri de masă şi 
vin în contextul schimbărilor climatice 

CATEGORIA DE PROIECT: Plan sectorial ADER 2019 - 2022 

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 7.3.3/02.10.2019 
DURATA 
CONTRACT 

 37 LUNI ACRONIM PROGRAM 
ADER 2020 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  850000 LEI 
VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE 
STAT] 

850000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM ART. 49  DIN CONTRACTUL NR. 7.3.3/02.10.2019 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Studiu agrochimic a solurilor reprezentative din arealul viticol Copou Iași 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari     ✓    Caracterizarea agrochimică a solurilor din 
arealul viticol Copou Iași a evidențiat faptul că 
cernoziomurile calcarice şi cambice, sunt 
predominante, iar caracteristicile lor fizico-chimico-
biologice, sunt apropiate de cele ale cernoziomurilor 
tipice, de care se deosebesc printr-o levigare mai 
adâncă a carbonaţilor, o reacţie slab acidă-neutrală 
şi un grad ceva mai scăzut de saturaţie în baze şi în 
componente nutritive. Reacţia solului (pH – ul) a 
avut valori de la 6,57 până la 8,16, solurile 
încadrându-se în clasa de reacţie slab acidă spre slab 
alcaline. Circa 47,5 % din solurile cultivate cu viță de 
vie în centrul viticol Copou, podgoria Iași prezintă 
reacție neutră. Conţinutul în fosfor mobil (P-AL) 
variază în limite largi, de la 12 la 137 ppm, valorile 
cele mai mici înregistrându-se la baza profilului, în 
ansambul, solurile sunt apreciate ca fiind mijociu 
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2.2. planuri, scheme                     

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     

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                                  

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


Pagina 2 din 4 

4.3. mediu                                    spre bine aprovizionat. Cele mai mici valori se 
înregistrează în profunzime la adâcimea de 60 – 100 
cm.  Din punct de vedere al conţinutului în potasiu 
mobil (KAL) solurile se caracterizează ca fiind mijlociu 
spre bine aprovizionat (69 – 264 ppm), maximul 
înregistrându-se în stratul 0 – 20 cm. S-a constatat o 
epuizare a substanţelor nutritive (fosfor şi potasiu) 
începând cu stratul cuprins între 40 - 60 cm, unde 
există maximul de dezvoltare a rădăcinilor active ale 
viţei de vie, solurile caracterizându-se ca fiind slab 
spre mediu aprovizionate cu elemente nutritive. 
Conţinutul în humus se încadrează în intervalele 0,90  
- 3,48 %, valorile mai mari ale conţinutului de humus 
înregistrate în straturile superioare se datorează 
aportului însemnat de materie organică reprezentată 
de părţile aeriene ce rămân la suprafaţa solului cu 
rol de mulcire după cosit. Valori mai mici, sub 2 % s-
au înregistrat în straturile adânci ale solului. 
Cantitatea de azot total din sol variază în limite largi, 
în funcţie de conţinutul în humus de la 0,040 la 0,157 
% solul fiind apreciat ca slab până la normal 
aprovizionat.6 

 

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  

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   72; 19   

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                               

✓ studiul prezintă gradul de favorabilitate al solurilor din centrul viticol Copou Iași 
pentru cultura viţei de vie.   

  6.2. produs modernizat                        

 6.3. tehnologie noua                          

 6.4. tehnologie modernizata                   

 6.5. serviciu nou                             

 6.6. serviciu modernizat                      

 6.7. altele: studiu ✓  

 

 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,  nr. ....... data .................. 
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international)          

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       Studiu agrochimic a solurilor reprezentative din arealul viticol Copou Iași 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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Director de proiect 

         

         

         

 
Director de proiect, 
Dr. ing. Doina Damian 
 
 
   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. 
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  FISA DE EVIDENTA Nr. 2/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  
Cercetări privind încadrarea în arealele viticole a 
soiurilor de viţă de vie pentru struguri de masă şi 
vin în contextul schimbărilor climatice 

CATEGORIA DE PROIECT: Plan sectorial ADER 2019 - 2022 

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 7.3.3/02.10.2019 
DURATA 
CONTRACT 

 37 LUNI ACRONIM PROGRAM 
ADER 2020 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  850000 LEI 
VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE 
STAT] 

850000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM ART. 49  DIN CONTRACTUL NR. 7.3.3/02.10.2019 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Bază de date fenologice (20 ani) 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari      ✓  

 Baza de date cuprinde rezultatele 
observaţiile efectuate în perioada 2000 – 2019, cu 
privire la evoluţia desfăşurării fenofazelor de 
vegetaţie parcurse de principalele soiuri din 
sortiment, în relaţie directă cu factorii climatici. 
Datele centalizate evidenţiază faptul că acestea au 
fost  condiţionate de nivelul şi acţiunea factorilor 
climatici şi de specificul ereditar al soiurilor.6 

2.2. planuri, scheme                     

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     

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  
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informationale 7 
 
 

4.2. energie                                  

4.3. mediu                                    

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  

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   72; 19   

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                               

Realizarea şi actualizarea permanentă a bazelor de date climatice, cât şi a celor fenologice, 
constituie o etapă importantă în optimizarea zonării viţei de vie, precum şi un punct de 
plecarea în emiterea unor scenarii posibile în contextul schimbărilor climatice. 

  6.2. produs modernizat                        

 6.3. tehnologie noua                          

 6.4. tehnologie modernizata                   

 6.5. serviciu nou                             

 6.6. serviciu modernizat                      

 6.7. altele: studiu ✓  

 

 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       Bază de date fenologice (20 ani) 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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Director de proiect 

         

         

         

 
Director de proiect, 
Dr. ing. Doina Damian 
 
 
   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
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  FISA DE EVIDENTA Nr. 3/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  
Cercetări privind încadrarea în arealele viticole a 
soiurilor de viţă de vie pentru struguri de masă şi 
vin în contextul schimbărilor climatice 

CATEGORIA DE PROIECT: Plan sectorial ADER 2019 - 2022 

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 7.3.3/02.10.2019 
DURATA 
CONTRACT 

 37 LUNI ACRONIM PROGRAM ADER 2020 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  850000 LEI 
VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE 
STAT] 

850000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM ART. 49  DIN CONTRACTUL NR. 7.3.3/02.10.2019 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Studiu climatic anual (2020) 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari     ✓   Analiza valorilor elementelor climatice 
înregistrate în podgoria Iași, evidențiază faptul 
că iarna anului 2020, din punct de vedere termic 
a fost mult  mai caldă faţă de normal şi foarte 
săracă în precipitaţii. Temperaturile minime 
absolute înregistrate au fost în limite normale, 
nu s-au înregistrat valori sub pragul de îngheţ al 
viţei de vie. Primăvara şi vara au fost, de 
asemenea, mult  mai calde decât normal, 
înregistrându-se plusuri termice cuprinse între 
+1,0°C (aprilie) şi până la +4,0°C în luna 
septembrei, pe fondul unui deficit mare de 
precipitaţii. Temperatura maximă absolută a 
aerului a fost de 36,2°, înregistrată în luna 
august iar la suprafaţa solului de 62,5°C 
înregistrată în luna iulie. Precipitaţiile 
înregistrate în anul 2020 au fost neuniform 
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2.2. planuri, scheme                     

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     

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                                  
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4.3. mediu                                    repartizate, cu  luni când s-au înregistrat 
cantităţi foarte mici faţă de normal  şi luni când 
s-au înregistrat cantităţi aproape duble. Suma 
precipitaţiilor din perioada de vegetaţie a fost 
de 300,0 mm faţă de normala de 398,1 mm în 
centrul viticol Copou Iaşi, cu un deficit de 98,1 
mm. 6 

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  

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   72; 19   

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: studiu ✓  

 
 
 

 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       Studiu climatic anual (2020)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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Director de proiect 

         

         

         

 
Director de proiect, 
Dr. ing. Doina Damian 
 
 
   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


STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1            

 

  FISA DE EVIDENTA Nr. 4/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  
Cercetări privind încadrarea în arealele viticole a 
soiurilor de viţă de vie pentru struguri de masă şi 
vin în contextul schimbărilor climatice 

CATEGORIA DE PROIECT: Plan sectorial ADER 2019 - 2022 

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 7.3.3/02.10.2019 
DURATA 
CONTRACT 

 37 LUNI ACRONIM PROGRAM 
ADER 2020 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  850000 LEI 
VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE 
STAT] 

850000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM ART. 49  DIN CONTRACTUL NR. 7.3.3/02.10.2019 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Raport tehnic privind monitorizarea spectrului fenologic al soiurilor cultivate în podgoria Iași în corelaţie directă cu factorii 
climatici (2020) 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari     ✓   Pentru încadrarea în arealele viticole a soiurilor de viţă de 
vie pentru struguri de masă şi vin în contextul schimbărilor 
climatice s-a realizat monitorizarea spectrului fenologic al 
acestora în condițiile de cultură specifice podgoriei Iași, în 
corelaţie directă cu factorii climatici. Au fost luate în studiu 
un număr de 10 genotipuri (soiuri și clone), din care 2 
pentru struguri de masă, 5 pentru vinuri albe și 3 pentru 
vinuri roșii și roze 6 

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              

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 ............................ ✓  

4) DOMENIUL DE CERCETARE 
4.1. tehnologiile societatii 
informationale 
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4.2. energie                                  

4.3. mediu                                    

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  

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   72; 19   

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                               

Analiza datelor referitoare la parcurgerea fenofazelor de vegetație pentru genotipurile 
luate în studiu evidențiază faptul că derularea fenofazelor vegetative a fost influențată de 
condițiile climatice coroborate cu caracteristicile genetice ale soiurilor și clonelor studiate.  

  6.2. produs modernizat                        

 6.3. tehnologie noua                          

 6.4. tehnologie modernizata                   

 6.5. serviciu nou                             

 6.6. serviciu modernizat                      

 6.7. altele: studiu ✓  

 
 

 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       Raport tehnic privind monitorizarea spectrului fenologic al soiurilor cultivate în podgoria Iași în corelaţie 
directă cu factorii climatici (2020) 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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Director de proiect 

         

         

         

 
Director de proiect, 
Dr. ing. Doina Damian 
 
 
   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


STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1            

 

  FISA DE EVIDENTA Nr. 5/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  
Cercetări privind încadrarea în arealele viticole a 
soiurilor de viţă de vie pentru struguri de masă şi 
vin în contextul schimbărilor climatice 

CATEGORIA DE PROIECT: Plan sectorial ADER 2019 - 2022 

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 7.3.3/02.10.2019 
DURATA 
CONTRACT 

 37 LUNI ACRONIM PROGRAM 
ADER 2020 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  850000 LEI 
VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE 
STAT] 

850000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM ART. 49  DIN CONTRACTUL NR. 7.3.3/02.10.2019 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Bază de date privind caracteristicile agrobiologice ale genotipurilor studiate (2020) 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari      ✓   Baza de date cuprinde rezultatele studiului 
comportării genotipurilor cultivate în podgoria Iași sub 
aspectul valorii agrobiologice cu referire la rezistenţa la 
factorii biotici şi abiotici, respectiv rezistenţă la îngheţ, 
secetă, vigoarea de creştere, boli şi dăunători, însuşirile de 
fertilitate şi productivitate. 

 Valoarea agrobiologică a soiurilor și clonelor 
studiate a fost apreciată prin evaluarea rezistenţei la 
temperaturile negative din perioada repausului vegetativ 
prin determinarea gradului de maturare a coardelor anuale 
(analiza hidraţilor de carbon, conţinutul în apă liberă, 
controlul viabilităţii mugurilor); determinarea vigorii de 
creştere prin măsurători biometrice ale creşterilor 
vegetative în timpul perioadei de vegetaţie şi cântăriri ale 
lemnului eliminat la tăiere, indice Ravaz, indice EVP, etc; 
determinarea rezistenţei biologice a soiurilor la principalele 
boli ale viţei de vie, apreciată prin metodologia unitară de 
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2.2. planuri, scheme                     

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     

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                                  
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4.3. mediu                                    lucru elaborată de OIV; aprecierea însuşirilor de fertilitate 
şi productivitate prin observaţii privind sarcina de ochi, 
numărul total de lăstari, numărul de lăstari fertili, numărul 
de lăstari sterili, numărul de inflorescenţe/butuc, greutatea 
medie a strugurilor, etc6. 

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  

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   72; 19   

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                               

Condiţiile climatice din anul 2020, au permis efectuarea unor cercetări privind 
comportarea genotipurilor luate în studiu,  cu privine la efectul cumulativ al factorilor de 
mediu stresanţi, asupra însuşirilor agrobiologice dar şi tehnologice a acestora. 

  6.2. produs modernizat                        

 6.3. tehnologie noua                          

 6.4. tehnologie modernizata                   

 6.5. serviciu nou                             

 6.6. serviciu modernizat                      

 6.7. altele: bază  de date ✓  

 
 

 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       Bază de date privind caracteristicile agrobiologice ale genotipurilor studiate (2020) 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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Director de proiect 

         

         

         

 
Director de proiect, 
Dr. ing. Doina Damian 
 
 
   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


STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1            

 

  FISA DE EVIDENTA Nr. 6/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  
Cercetări privind încadrarea în arealele viticole a 
soiurilor de viţă de vie pentru struguri de masă şi 
vin în contextul schimbărilor climatice 

CATEGORIA DE PROIECT: Plan sectorial ADER 2019 - 2022 

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 7.3.3/02.10.2019 
DURATA 
CONTRACT 

 37 LUNI ACRONIM PROGRAM 
ADER 2020 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  850000 LEI 
VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE 
STAT] 

850000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM ART. 49  DIN CONTRACTUL NR. 7.3.3/02.10.2019 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Bază de date privind reacţiile ecofiziologice ale genotipurilor studiate 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari      ✓   Baza de date cuprinde rezultatul evaluării reacţiilor eco-
fiziologice ale diferitelor soiuri de viţă de vie, sub influenţa 
factorilor climatici: determinări privind conţinutul în pigmenţi 
clorofilieni şi carotenoizi din frunze în diferite fenofaze de 
vegetaţie; determinarea intensităţii fotosintetice şi a transpiraţiei 
frunzelor.  
 Cercetările privind conţinutul în pigmenţi clorofilieni şi 
carotenoizi la soiurile studiate s-au realizat în trei momente: 
înainte de fenofaza de înflorit, după înflorit şi la maturarea 
strugurilor. De asemenea în vederea evidenţierii proceselor de 
fotosinteză și transpirație s-au efectuat determinări   în trei stadii 
fenologice, BBCH 56 - înainte de înflorit, BBCH 69 - sfârșitul 
înflorit, BBCH 89 - maturarea de consum, pe frunzele situate între 
nodurile 5 - 10 ale lăstarilor principali, în acelaşi timp la toate 
soiurile studiate. 
Rezultatele obţinute evidenţiază faptul că genotipurile luate în 
studiu acestea au capacitatea de a sintetiza cantităţi însemnate 
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2.2. planuri, scheme                     

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     

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                                  



Pagina 2 din 3 

4.3. mediu                                    de pigmenţi clorofilieni şi carotenoizi (în limitele întâlnite în 
literatura de specialitate) având capacitatea de a intensifica 
activitatea fotosintetică şi acumularea de asimilate necesare 
proceselor biologice şi metabolice din cursul perioadei de 
vegetaţie.6. 

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  

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   72; 19   

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: bază  de date ✓  

 
 

 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       Bază de date privind reacţiile ecofiziologice ale genotipurilor studiate12 

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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Director de proiect 

         

         

         

 
Director de proiect, 
Dr. ing. Doina Damian 
 
 
   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


STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1            

 

  FISA DE EVIDENTA Nr. 7/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  
Cercetări privind încadrarea în arealele viticole a 
soiurilor de viţă de vie pentru struguri de masă şi 
vin în contextul schimbărilor climatice 

CATEGORIA DE PROIECT: Plan sectorial ADER 2019 - 2022 

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 7.3.3/02.10.2019 
DURATA 
CONTRACT 

 37 LUNI ACRONIM PROGRAM 
ADER 2020 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  850000 LEI 
VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE 
STAT] 

850000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM ART. 49  DIN CONTRACTUL NR. 7.3.3/02.10.2019 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Bază de date privind caracteristicile tehnologice ale genotipurilor studiate (2020) 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari      ✓   Pentru evaluarea particularităţilor tehnologice ale 
genotipurilor ce fac obiectul prezentului proiect s-au utilizat 
metode specifice practicate în prezent în reţeaua de cercetare. 
Observaţiile şi determinările efectuate au fost în concordanţă şi cu 
precizările din metodologia descriptorilor ampelografici, elaboraţi 
de OIV, UPOV şi IBPRG (1984). Condițiile climatice din anul 2020, 
au condus la o productivitate scăzută, majoritatea genotipurilor 
studiate realizând producții apropiate de potențialul lor biologic. În 
podgoria Iași s-au remarcat prin producții apropiate potențialului  
lor biologic clonele Fetească regală 1 Iș (4,4 kg/butuc) și Frâncușă 
14 Iș (4,5 kg/butuc), urmate de clona Busuiacă de Bohotion 5 Iș (3,0 
Kg /butuc). Cercetările privind valoarea tehnologică a soiurilor 
studiate au fost completate cu analize și determinări privind 
calitatea acestora sub aspectul însușirilor fizice, fizico - mecanice, 
chimice și biochimice. Analiza compoziţiei mecanice a strugurilor 
relevă faptul că în anul 2020, în general, greutatea unui strugure a 
depăşit cu puţin limita minimă specifică fiecărui soi. Datorită 
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2.2. planuri, scheme                     

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     

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                                  



Pagina 2 din 3 

4.3. mediu                                    condiţiilor de secetă, parametrii mecanici de structură ai 
strugurilor au prezentat valori mai mici decât normal, ceea ce a 
condus la obţinerea unui randament în must mai mic. 
Datele obținute în urma analizelor fizico - mecanice ale strugurilor 
au permis evaluarea însușirilor tehnologice ale soiurilor studiate 
prin calcularea unor indici, ale căror valori exprimă valoarea 
tehnologică, economică şi comercială, completând însușirile de 
calitate ale acestora6. 

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  

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   72; 19   

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                               

Determinarea potenţialului tehnologic al celor mai reprezentative soiuri de masă şi vin din 
podgoria Iași 

  6.2. produs modernizat                        

 6.3. tehnologie noua                          

 6.4. tehnologie modernizata                   

 6.5. serviciu nou                             

 6.6. serviciu modernizat                      

 6.7. altele: bază  de date ✓  

 
 

 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       Bază de date privind caracteristicile tehnologice ale genotipurilor studiate (2020)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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Director de proiect 

         

         

         

 
Director de proiect, 
Dr. ing. Doina Damian 
 
 
   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


STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1           Anexa nr.2 

                

  FISA DE EVIDENTA Nr. 8/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  
Selecția, conservarea și valorificarea 
biodiversității levurilor din microbiota viticolă 
zonală 

CATEGORIA DE PROIECT: Plan sectorial ADER 2019 - 2022 

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 7.1.2/30.09.2019 
DURATA 
CONTRACT 

 37 LUNI ACRONIM PROGRAM 
ADER 2020 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  120000 LEI 
VALOAREA SUBCONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET 
DE STAT] 

120000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM ART. 49  DIN SUBCONTRACTUL NR. 7.1.2/30.09.2019 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Fișe de caracterizare a tulpinilor de drojdii Saccharomyces si non-Saccharomyces din punct de vedere al activitatii enzimatice 
extracelulare 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari     ✓    Screningul activității enzimatice 
extracelulare a drojdiilor din vin, din colecția 
SCDVV Iași a fost efectuat pe un număr de 30 
tulpini de drojdii Sacharomyces și 11 tulpini de 
drojdii non Saccharomyces.  

Aprecierea procentuală a intensității 
activităților enzimatice extracelulare a tulpinilor 
Saccharomyces testate a  evidențiat activitate β 
glucozidazică foarte scăzută la 37% din tulpini; 
activitate esterazică foarte scăzută la 53% și 
scăzută la 47% dintre tulpini; activitate lipazică 
foarte scăzută la 40% dintre tulpini; activitate 
proteazică foarte scăzută la 50%, scăzută la 17% și 
intensă la 23% dintre tulpinile testate; activitate 
pectinazică foarte scăzută la 13%, scăzută la 20% și 

 

2.2. planuri, scheme                     

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     

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  
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informationale intensă la 7% dintre tulpinile; 
 În ceea ce privește intensitate procentuală a 
activităților enzimatice extracelulare a tulpinilor 
non Saccharomyces s-a remarcat activitate β 
glucozidazică foarte scăzută la 55% din tulpini; 
activitate esterazică foarte scăzută la toate tulpinile 
(100%); activitate lipazică foarte scăzută la 55% 
dintre tulpini; activitate proteazică foarte scăzută la 
27% și scăzută la 36 % dintre tulpini; activitate 
pectinazică foarte scăzută la 9% și intensă la 18% 
dintre tulpinile testate.6  

4.2. energie                                  

4.3. mediu                                    

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  

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   72; 19   

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                               

Screningul activității enzimatice extracelulare a drojdiilor din vin, din colecția SCDVV Iași, a 
fost necesar în special pentru selecția tulpinilor cu abilități de a secreta grupelor de 
enzime pentru realizarea fermentațiilor alcoolice echilibrate și cu producerea aromelor, 
dar și a celor care pot fi utilizate ca posibile surse de obținere a enzimelor comerciale.  

  6.2. produs modernizat                        

 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)          

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

 



TABEL NR. 210 

7)11 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII    

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE       Fișe de caracterizare a tulpinilor de drojdii Saccharomyces si non-Saccharomyces din punct de vedere al 
activitatii enzimatice extracelulare12 

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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Responsabil de proiect 

         

         

         

 
Responsabil de proiect, 
Dr. ing. Ancuța Nechita 
 
 
   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. 
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STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1           Anexa nr.2 

                

  FISA DE EVIDENTA Nr. 9/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  
Selecția, conservarea și valorificarea 
biodiversității levurilor din microbiota viticolă 
zonală 

CATEGORIA DE PROIECT: Plan sectorial ADER 2019 - 2022 

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 7.1.2/30.09.2019 
DURATA 
CONTRACT 

 37 LUNI ACRONIM PROGRAM 
ADER 2020 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE) 120000 LEI 
VALOAREA SUBCONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET 
DE STAT] 

120000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM ART. 49  DIN SUBCONTRACTUL NR. 7.1.2/30.09.2019 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Fișe de caracterizare a tulpinilor de drojdii Saccharomyces din punct de vedere al proprietatilor fermentative si metabolice 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari     ✓    În condiții de laborator s-a efectuat 
caracterizarea metabolică a 14 tulpini de drojdii 
Saccharomyces pe baza caracteristicilor 
fermentative (perioada latentă, puterea 
fermentativă, vigoarea de cinetică de fermentație) 
și tehnologice (particularitățile mustului fermentat, 
producerea de spumă, toleranța la alcool și 
toleranța la SO2). Toleranța la etanol în concentrații 
de 5%, 10% și 15 % s-a apreciat prin indicile de 
dezvoltare a culturilor de drojdii, astfel la 
concentrația de etanol 5%, 3 tulpini au prezentat 
grad de inhibare parțială, 11 tulpini creștere 
similară martorului, iar la concentrația de etanol 
10% o  tulpină prezintă grad de inhibiție mare, 2 
tulpini grad de inhibare parțială și 11 tulpini 
creștere similară martorului. La concentrația de 
15% etanol, toate tulpinile testate au fost inhibate. 
Toleranța la SO2 a fost diferită, astfel la 50 mg/L 

 
 

 

2.2. planuri, scheme                     

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     

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 
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4.2. energie                                  metabisulfit de potasiu toate tulpinile de drojdii  
testate s-au dezvoltat intens, la concentrație de 
100 mg/L, 11 tulpini s-au dezvoltat intens și doar 3 
tulpini au avut o dezvoltare scăzută, la creșterea 
concentrației la 150 mg/L metabisulfit de potasiu, 
capabilitatea tulpinilor de a se dezvolta a scăzut, 
crescând astfel la 7 numărul de tulpini cu 
dezvoltare scăzută, înregistrându-se totodată și 7 
tulpini cu dezvoltare foarte scăzută, iar la 200 mg/L 
metabisulfit de potasiu inhibarea dezvoltării 
tulpinilor a fost drastică, din 14 tulpini, 11 nu s-au 
dezvoltat, fiind foarte puțin tolerante doar trei 
tulpini.6 

4.3. mediu                                    

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  

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   72; 19   

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                               

Evaluarea caracteristicilor oenologice a tulpinilor de drojdii autohtone permite 
selecționarea drojdiile cu caracteristici oenologice importante în vederea utilizării în 
procesul de fermentație alcoolică în culturi mixte și/sau secvențiale, pentru a îmbunătăți 
profilul aromatic al vinurilor. 

  6.2. produs modernizat                        

 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)          

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

 



TABEL NR. 210 

7)11 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII    

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE       Fișe de caracterizare a tulpinilor de drojdii Saccharomyces din punct de vedere al proprietatilor 
fermentative si metabolice 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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Responsabil de proiect 

         

         

         

 
Responsabil de proiect, 
Dr. ing. Ancuța Nechita 
 
 
   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. 
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STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1           Anexa nr.2 

                

  FISA DE EVIDENTA Nr. 10/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  
Selecția, conservarea și valorificarea 
biodiversității levurilor din microbiota viticolă 
zonală 

CATEGORIA DE PROIECT: Plan sectorial ADER 2019 - 2022 

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 7.1.2/30.09.2019 
DURATA 
CONTRACT 

 37 LUNI ACRONIM PROGRAM 
ADER 2020 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  120000 LEI 
VALOAREA SUBCONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET 
DE STAT] 

120000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM ART. 49  DIN SUBCONTRACTUL NR. 7.1.2/30.09.2019 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Culturi de drojdii Saccharomyces si non-Saccharomyces simple, duble sau/si secventiale (Raport de experimentare). 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari     ✓    În cadrul variantei experimentale în 
monocultură s-au luat în lucru 6 tulpini de drojdii 
Saccharomyces: 4-1-11, 4-3, 4-6, 4-8,4-10 și 6-3. 
Dintre acestea, fermentațiile alcoolice au fost 
conduse la sec de către 4 tulpini Saccharomyces cu 
valori ale alcoolului foarte apropiate și cu acidități 
volatile cuprinse între 0,34 – 0,46 g/L CH3COOH. În 
cazul a două tulpini de drojdii, 4-8 și 6-3, 
fermentațiile s-au finalizat cu rest de zaharuri 
nefermentate, respectiv 6,8  și 3,6 g/L. În cazul 
variantei experimentale în dublă cultură cu tulpina 
non Saccharomyces (cod 10) și  cele 6 tulpini 
Saccharomyces vinurilor rezultate în fermentațiile 
alcoolice duble au avut valori apropiate de cele 
obținute de fermentațiile în monocultură, privind 
în special valorile concentrațiilor de alcool. În 

 
 
 

2.2. planuri, scheme                     

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     

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 
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4.2. energie                                  schimb, valorile acidității volatile au fost mai mici 
decât în monocultură, excepție constatându-se 
doar în cazul vinului realizat cu tulpina 6.3. 
Rezultatele analizelor chimice ale vinurilor obținute 
prin fermentare secvențială  relevă faptul că 
aciditatea volatilă este mai mică când inocularea cu 
drojdiile Saccharomyces s-a efectuat după 24 și 48 
ore în cazul tulpinilor 4- 1- 11, 4-6 și 4-10. Același 
aspect nu s-a întâlnit la tulpina 4-3 care are 
valoarea acidității volatile mai mică când 
inocularea s-a realizat la 48 ore.6 

4.3. mediu                                    

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  

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   72; 19   

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                               

Testarea în procesul de fermentație în monocultură, cultură dublă și secvențială cu 
diferite drojdii Saccharomyces și  non Saccharomyces constituie un prim pas în cadrul 
unor noi tehnologii în vinificație, prin care se urmărește amplificarea atributelor senzoriale 
și de arome ale vinurilor. 

  6.2. produs modernizat                        

 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)          

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

 



TABEL NR. 210 

7)11 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII    

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE       Culturi de drojdii Saccharomyces si non-Saccharomyces simple, duble sau/si secventiale (Raport de 
experimentare)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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Responsabil de proiect 

         

         

         

 
Responsabil de proiect, 
Dr. ing. Ancuța Nechita 
 
 
   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. 
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  FISA DE EVIDENTA Nr. 11/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  

Evaluarea vulnerabilităţii ecosistemului viticol la 
impactul dăunător al organismelor concurente şi 
antagonice, în vederea elaborării şi implementării 
unor noi tehnologii de control fitosanitar 
adaptate factorilor de stres biotici şi abiotici, cu 
impact redus asupra mediului 

CATEGORIA DE PROIECT: Plan sectorial ADER 2019 - 2022 

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 7.1.4/25.09.2019 
DURATA 
CONTRACT 

 37 LUNI ACRONIM PROGRAM ADER 2020 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  75000 LEI 
VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE 
STAT] 

75000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM ART. 49  DIN CONTRACTUL NR. 7.1.4/25.09.2019 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Evaluarea stării ecologice privind vulnerabilitatea entomopatogena a ecosistemelor viticole în 3 regiuni viticole, 4 locaţii şi 6 
ferme viticole reprezentative. 

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

Rezultat final Rezultate5) intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari     ✓   Analiza comparativă 2015/2020 a 
rezultatelor privind  evaluarea impactului pozitiv al 
implementarii bio-resurselor, a sistemului de 
inverzire şi a zonelor multifunctionale de protectie, 
asupra biodiversitaţii funcționale în ecosistemele 
viticole din Iaşi, Cotnari şi Huşi. Astfel, pentru 
evaluarea stării de conservare a biodiversității în 
loturile experimentale s-au efectuat observaţii 
asupra dinamicii insectelor dăunătoare şi folositoare. 
Condiţiile climatice înregistrate în anii 2015 şi 2020 
au avut o influenţă semnificativă asupra dinamicii, 
răspândirii şi dezvoltării principalelor populaţii de 
dăunători şi prădători, acestea fiind  favorabile 

 
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              

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 ............................ ✓  
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4) DOMENIUL DE CERCETARE 

4.1. tehnologiile societatii informationale  dezvoltării faunei. Analizând materialul colectat în 
perioada de observaţii s-a constatat că s-au captat 
atât insecte dăunătoare cât şi insecte folositoare dar 
în număr diferit. Ponderea ridicată a speciilor utile 
colectate şi identificate în cadrul IAE justifică 
măsurile de creare şi consolidare a acestora, având 
un impact favoravil asupra biodiversităţii 
ecosistemelor viticole. 

4.2. energie                                  

4.3. mediu                                   ✓  

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si siguranta 
alimentara        

 

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   72; 19   

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: studiu ✓  

 

 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 .................. 
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TABEL NR. 210 

7)11 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII    

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE       Evaluarea stării ecologice privind vulnerabilitatea entomopatogena a ecosistemelor viticole în 3 regiuni 
viticole, 4 locaţii şi 6 ferme viticole reprezentative.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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Responsabil de proiect 

         

         

         

 
Responsabil  proiect, 
Dr. ing. Gabi Zaldea 
 
   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. 
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  FISA DE EVIDENTA Nr. 12/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  

Evaluarea vulnerabilităţii ecosistemului viticol la 
impactul dăunător al organismelor concurente şi 
antagonice, în vederea elaborării şi implementării 
unor noi tehnologii de control fitosanitar 
adaptate factorilor de stres biotici şi abiotici, cu 
impact redus asupra mediului  

CATEGORIA DE PROIECT: Plan sectorial ADER 2019 - 2022 

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 7.1.4/25.09.2019 
DURATA 
CONTRACT 

 37 LUNI ACRONIM PROGRAM ADER 2020 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  75000 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE STAT] 75000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM ART. 49  DIN CONTRACTUL NR. 7.1.4/25.09.2019 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Monitorizarea factorilor de risc –biotici si abiotici care afecteaza starea ecologica si stabilitatea ecosistemelor viticole studiate; 
Cartografierea ecosistemelor viticole prin utilizarea tehnicilor GIS.  

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari      ✓  Din analiza temperaturilor medii lunare a arelelor viticole 
reprezentative din regiunea Dealurile Moldovei, respectiv Cotnari, Iaşi, Huşi, 
din anii 2015 şi 2020, se constată faptul că acestea au prezentat valori 
apropiate, mediile anuale fiind între 11,5°C şi 11,7°C. De asemenea, se 
remarcă o creştere a valorilor acestora în anul 2020 comparativ cu anul 
2015, cu precădere în lunile de iarnă. Spre deosebire de temperaturi, 
precipitaţiile înregistrate au fost diferite în cele trei zone analizate. Astfel, în 
anul 2015, în podgoria Iaşi s-au înregistrat doar 365,5 mm comparativ cu 
podgoria Huşi  unde s-au acumulat 497,6 mm. Atât în anul 2015 cât şi în anul 
2020, precipitaţiile au fost deficitare, podgoriile confruntându-se cu 
fenomenul de secetă atmoferică şi pedologică. Pentru evaluarea impactului 
practicilor conservative de lucrare a solului asupra biodiversităţii faunei utile 
şi daunatoare s-a realizat analiza comparativă a rezultatelor obţinute în 2015 
şi 2020, in cadrul a doua variante experimentale: V1 - înierbarea naturala 
permanentă a solului (pe toată durata de exploatare a plantaţiei) şi V2 - ogor 
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2.2. planuri, scheme                     

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     

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                                  
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4.3. mediu                                   ✓  negru (sistem non-organic conventional). Analiza dinamicii principalelor 
grupe sistematice din sol monitorizate la începutul şi sfarşitul perioadei de 
vegetaţie, ne indică o reducere a efectivelor acestora atât la varianta V1 – 
inierbare de durată cât şi la varianta V2 – ogon negru. În ceea ce priveşte 
evoluţia principalilor patogeni mană, făinare şi putregaiul cenuşiu al 
strugurilor, s-a constatat că în acest an, nu au existat condiţii climatice 
favorabile dezvoltării atacului şi producerii de pagube. În vederea cunoaşterii 
evoluţiei şi structurii entomofaunei din agrobiocenozele viticole studiate s-
au efectuat observaţii asupra rezervei biologice a principalilor dăunători 
colectarea materialului entomologic efectuându-se atât la intrarea cât şi 
ieşirea din iarnă. 

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si siguranta 
alimentara        

 

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   72; 19   

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: studiu ✓  

 

 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 .................. 
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TABEL NR. 210 

7)11 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII    

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE       Monitorizarea factorilor de risc –biotici si abiotici care afecteaza starea ecologica si stabilitatea 
ecosistemelor viticole studiate; Cartografierea ecosistemelor viticole prin utilizarea tehnicilor GIS. 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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Responsabil de proiect  

         

         

         

 
Responsabil  proiect, 
Dr. ing. Gabi Zaldea 
 
   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. 
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STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1            

 

  FISA DE EVIDENTA Nr. 13/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  

Evaluarea vulnerabilităţii ecosistemului viticol la impactul 
dăunător al organismelor concurente şi antagonice, în 
vederea elaborării şi implementării unor noi tehnologii de 
control fitosanitar adaptate factorilor de stres biotici şi 
abiotici, cu impact redus asupra mediului 

CATEGORIA DE PROIECT: Plan sectorial ADER 2019 - 2022 

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 7.1.4/25.09.2019 DURATA CONTRACT  37 LUNI ACRONIM PROGRAM ADER 2020 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  75000 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE STAT] 75000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM ART. 49  DIN CONTRACTUL NR. 7.1.4/25.09.2019 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Identificarea conservarea si diseminarea soiurilor autohtone  cu un grad sporit de adaptabilitate, rezistenţă/toleranţă la factorii 
biotici şi abiotici.  

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari     ✓        Studiul privind toleranţa soiurilor autohtone la impactul 
factorilor biotici şi abiotici – analiză comparativă 2015 / 
2020. Au fost luate în studiu două soiuri autohtone 
(Fetească regală, Fetească albă) şi patru soiuri recent 
omologate( Aromat de Iaşi, Golia, Gelu şi Paula). A fost 
stabilită toleranţa acestora la boli, dăunători şi condiţii 
climatice, pentru cei doi ani comparativ. În anul 2015 
soiurile au avut o toleranţă „mijlocie” la boli, „bună” la 
dăunători şi „bună” la condiţiile climatice. În anul 2020 
soiurile luate în studiu au prezentat o toleranţă „bună” la 
factorii biotici şi abiotici.  
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2.2. planuri, scheme                     

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     

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 
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4.2. energie                                  

4.3. mediu                                   ✓  

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

 

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   72; 19   

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: studiu ✓  

 
 

 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 .................. 
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TABEL NR. 210 

7)11 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII    

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE       Identificarea conservarea si diseminarea soiurilor autohtone  cu un grad sporit de adaptabilitate, 
rezistenţă/toleranţă la factorii biotici şi abiotici12.  

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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Responsabil  de proiect 

         

         

         

 
Responsabil  proiect, 
Dr. ing. Gabi Zaldea 
 
   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


STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1            

 

  FISA DE EVIDENTA Nr. 14/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  

Evaluarea vulnerabilităţii ecosistemului viticol la impactul 
dăunător al organismelor concurente şi antagonice, în vederea 
elaborării şi implementării unor noi tehnologii de control 
fitosanitar adaptate factorilor de stres biotici şi abiotici, cu 
impact redus asupra mediului 

CATEGORIA DE PROIECT: Plan sectorial ADER 2019 - 
2022 

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 7.1.4/25.09.2019 
DURATA 
CONTRACT 

 37 LUNI ACRONIM PROGRAM ADER 2020 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  75000 LEI 
VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE 
STAT] 

75000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM ART. 49  DIN CONTRACTUL NR. 7.1.4/25.09.2019 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Metode agroecologice de atenuare a vulnerabilitatii entomopatogene a ecosistemului viticol, favorabile  conservarii si gestionarii 
durabile a biodiversitatii. 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari     ✓   În vederea cunoaşterii impactului infrastructurii agroecologice 
IAE şi a peisajelor din centrul viticol Copou s-au efectuat observaţii asupra 
dinamicii insectelor dăunătoare şi folositoare. Dinamica densităţii 
numerice oscilează în funcţie de evoluţia factorilor climatici. De regulă, 
schimbările bruşte de temperatură, ploile torenţiale, seceta prelugită 
reduc semnificativ populaţiile acestora, induc diapauza gazdelor şi 
întârzie dezvoltarea lor, în schimb, condiţiile optime de temperatură şi 
umiditate conduc la creşterea vitalităţii entomofagilor, înlesnind 
depistarea gazdelor. În cazul celor şase loturi experimentale 
infrastructura agroecologică, pe lângă cultura de bază (viţa de vie), mai 
este reprezentată de: terase, garduri vii, şiruri de arbori, arbori izolaţi, 
zone împădurite şi benzi de flori. Numărul de specii captate a fost mai 
mare la insectele folositoare, comparativ cu insectele dăunătoare, dar ca 
număr de indivizi sa constatat o creştere numerică semnificativă a 
insectelor folositoare. Acest fenomen poate fi explicat prin faptul că în 

 
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              

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 ............................ ✓  

4) DOMENIUL DE CERCETARE 4.1. tehnologiile societatii  
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informationale cadrul infrastructurilor agroecologice - IAE nu s-au aplicat insecticide şi 
acaricide, astfel nefiind afectată fauna existentă. Analizând insectele 
dăunătoare din cadrul ecosistemului viticol se constată prezenţa acestora 
atât în parcelele cu viţă de vie cât şi în cadrul IAE-urilor. În plantaţiile 
viticole din cauza tratamentelor fitosanitare efectuate are loc o 
diminuare a speciilor de insecte folositoare în favoarea insectelor 
dăunătoare. Speciile dăunătoare au o rezistenţă mai mare la insecticidele 
utilizate în combatere. 

Menţinerea unui echilibru biologic corespunzător între 
organismele utile şi cele patogene în general, protejarea şi creşterea 
numărului celor utile în special prin mijloace nepoluante, contribuie la 
creşterea nivelului de sănătate a populaţiei umane, a menţinerii 
biodiversităţii naturale şi a reducerii poluării mediului înconjurător. 

4.2. energie                                  

4.3. mediu                                   ✓  

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

 

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   72; 19   

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: studiu ✓  

 

 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 .................. 
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TABEL NR. 210 

7)11 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII    

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE       Metode agroecologice de atenuare a vulnerabilitatii entomopatogene a ecosistemului viticol, favorabile  
conservarii si gestionarii durabile a biodiversitatii.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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Responsabil de proiect 

         

         

         

 
Responsabil  proiect, 
Dr. ing. Gabi Zaldea 
 
   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. 
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STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1           Anexa nr.2 

                

  FISA DE EVIDENTA Nr. 15/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  
Perfecţionarea metodelor de control al punctelor 
critice în viticultura ecologică 

CATEGORIA DE PROIECT: Plan sectorial ADER 2019 - 2022 

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 7.5.7/03.10.2019 
DURATA 
CONTRACT 

 37 LUNI ACRONIM PROGRAM 
ADER 2020 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE) 100000 LEI 
VALOAREA SUBCONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET 
DE STAT] 

100000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM ART. 49  DIN SUBCONTRACTUL NR. 7.5.7/03.10.2019 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Loturi experimentale cu soiuri de struguri pentru vinuri albe și roșii cultivate în sistem ecologic 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari       Pentru monitorizare a trasabilităţii în vederea 
obţinerii producţiei ecologice cu evidențierea 
punctelor critice în centrul viticol Copou Iaşi au fost 
realizate două loturi experimentale cu soiurile 
Golia, creaţie a unităţii, adaptat condiţiilor 
climatice din zonă, cu rezistenţă sporită la ger şi 
soiul pentru vinuri roșii Fetească neagră. Plantaţiile 
viticole în care se vor desfăşura cercetările au fost 
înfiinţate în anul 2001, respectiv 2010, pe terenuri 
plane cu expoziţie predominant sudică, nefiind 
expuse factorilor climatici de risc, aflându-se în 
plină capacitate de rodire.6 

 
 

 

2.2. planuri, scheme                   ✓  ✓  

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     

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                                  
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4.3. mediu                                    

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  

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   72; 19   

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                               

Identificarea parcelelor reprezentative cultivate in sistem ecologic și delimitarea loturilor 
experimentale pe soiuri de struguri pentru vinuri albe şi roşii conform directiilor de 
productie constituie o primă etapă în realizare modelului conceptual de monitorizare a 
trasabilităţii în vederea obţinerii producţiei ecologice cu evidentierea punctelor critice. 

  6.2. produs modernizat                        

 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)          

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

 



TABEL NR. 210 

7)11 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII    

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE       Loturi experimentale cu soiuri de struguri pentru vinuri albe și roșii cultivate in sistem ecologic12 

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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Responsabil de proiect 

         

         

         

 
Responsabil de proiect, 
Dr. ing. Ancuța Nechita 
 
 
   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. 
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STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1           Anexa nr.2 

                

  FISA DE EVIDENTA Nr. 16/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  
Perfecţionarea metodelor de control al punctelor 
critice în viticultura ecologică 

CATEGORIA DE PROIECT: Plan sectorial ADER 2019 - 2022 

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 7.5.7/03.10.2019 
DURATA 
CONTRACT 

 37 LUNI ACRONIM PROGRAM 
ADER 2020 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE) 100000 LEI 
VALOAREA SUBCONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET 
DE STAT] 

100000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM ART. 49  DIN SUBCONTRACTUL NR. 7.5.7/03.10.2019 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Fişe tehnologice diferenţiate pe soiuri si podgorii cu evidenţierea punctelor critice în lantul tehnologic de obţinere a strugurilor şi 
vinurilor ecologice 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari        La elaborarea fişei tehnologice cadru de producere 
a strugurilor în sistem ecologic s-a ţinut cont de 
specificul zonei de cultură semiprotejată a viţei de 
vie, de particularităţile agrobiologice şi tehnologice 
ale soiurilor studiate.  
Măsurile agrotehnice au fost corelate cu nivelul 
factorilor climatici şi au constat în tăierea în uscat şi 
arderea coardelor, arătura de primăvară, 
combaterea buruienilor prin praşile manuale pe 
rând şi combatere a bolilor şi dăunătorilor 
convenţional şi ecologic.  
La elaborarea fişei de producere a vinurilor s-a avut 
în vedere respectarea principalului obiectiv al 
vinificaţiei ecologice, respectiv minimizarea 
intervenţiilor pe parcursul procesului tehnologic şi 
obţinerea unor vinuri de calitate. 6 

 
 

 

2.2. planuri, scheme                   ✓  ✓  

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     

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 
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4.2. energie                                  

 

4.3. mediu                                    

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  

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   72; 19   

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                               

Fişele tehnologice cadru diferenţiate pe soiuri (Golia, Fetească neagră) evidenţiază 

punctele critice în lantul tehnologic de obţinere a strugurilor şi vinurilor ecologice.  

 

  6.2. produs modernizat                        

 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)          

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

 



TABEL NR. 210 

7)11 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII    

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE       Fişe tehnologice diferenţiate pe soiuri si podgorii cu evidenţierea punctelor critice în lantul tehnologic 
de obţinere a strugurilor şi vinurilor ecologice 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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Responsabil de proiect 

         

         

         

 
Responsabil de proiect, 
Dr. ing. Ancuța Nechita 
 
 
   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
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http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota7
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota8
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http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota18
http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota19
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STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1           Anexa nr.2 

                

  FISA DE EVIDENTA Nr. 17/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  
Perfecţionarea metodelor de control al punctelor 
critice în viticultura ecologică 

CATEGORIA DE PROIECT: Plan sectorial ADER 2019 - 2022 

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 7.5.7/03.10.2019 
DURATA 
CONTRACT 

 37 LUNI ACRONIM PROGRAM 
ADER 2020 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE) 100000 LEI 
VALOAREA SUBCONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET 
DE STAT] 

100000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM ART. 49  DIN SUBCONTRACTUL NR. 7.5.7/03.10.2019 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Analiza riscurilor în fluxul tehnologic de producere a vinurilor ecologice albe și roșii 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari        Analiza riscurilor în fluxul tehnologic de producere 
a vinurilor albe și roșii a permis identificarea 
pericolelor,  stabilirea clasa de risc, a acţiunile 
preventive şi corective în fiecare etapă a procesului 
tehnologic 6 

 

2.2. planuri, scheme                   ✓  ✓  

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     

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                                  
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4.3. mediu                                    

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  

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   72; 19   

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                               

Analiza riscurilor în fluxul tehnologic de producere a vinurilor albe și roșii a permis 
identificarea pericolelor, stabilirea clasa de risc, a acţiunile preventive şi corective în 
fiecare etapă a procesului tehnologic. 

  6.2. produs modernizat                        

 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)          

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

 



TABEL NR. 210 

7)11 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII    

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE       Analiza riscurilor în fluxul tehnologic de producere a vinurilor ecologice albe și roșii 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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Responsabil de proiect 

         

         

         

 
Responsabil de proiect, 
Dr. ing. Ancuța Nechita 
 
 
   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
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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


STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1           Anexa nr.2 

               

  FISA DE EVIDENTA Nr. 18/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  
Perfecţionarea metodelor de control al punctelor 
critice în viticultura ecologică 

CATEGORIA DE PROIECT: Plan sectorial ADER 2019 - 2022 

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 7.5.7/03.10.2019 
DURATA 
CONTRACT 

 37 LUNI ACRONIM PROGRAM ADER 2020 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE) 100000 LEI 
VALOAREA SUBCONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET 
DE STAT] 

100000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM ART. 49  DIN SUBCONTRACTUL NR. 7.5.7/03.10.2019 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Raport privind monitorizarea trasabilităţi 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari       Monitorizarea aplicării tehnologiilor de 
producere a strugurilor ecologici a constat în 
întocmirea fișelor de inventar al loturilor, a 
dosarelor de producţie anuale, dosarelor de 
aplicare a tratamentelor și a dosarelor de recoltare. 
În dosarul de producţie anuală pentru fiecare soi şi 
parcelă au fost menţionate: sistemul de tăiere, 
sarcina de rod, conform reglementărilor direcţiei 
de producţie stabilite de ONDOV, datele declanşării 
principalelor fenofaze de vegetaţie (dezmugurit, 
înflorit, pârga strugurilor, maturarea strugurilor şi 
căderea frunzelor), cu scopul de a se stabili 
corelaţii între fenofazele respective şi necesitatea 
aplicării diverselor tratamente de combatere 
fitosanitară şi fertilizare. Dosarul de aplicare a 
tratamentelor anuale cuprinde: numărul parcelei, 
soiul, agentul patogen sau dăunătorul, modul de 
aplicare, numărul tratamentului, data aplicării, 
suprafaţa pe care s-a aplicat, produsul folosit 

 
 

 
 

2.2. planuri, scheme                   ✓  ✓  

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     

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                                    
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4.4. sanatate                                 (denumirea comercială), substanţa activă, 
furnizorul, numărul lotului de pe ambalaj, 
concentraţia folosită şi cantitatea aplicată la 
hectar, volumul de soluţie folosit la unitatea de 
suprafaţă şi intervalul de zile necesare până la 
recoltarea strugurilor. În dosarul de recoltare au 
fost menţionate: numărul parcelei, soiul, modul de 
recoltare (manual sau mecanic), modul de 
transport şi distanţa până la punctul de vinificare, 
cantitatea recoltată, starea de sănătate a 
strugurilor, calitatea exprimată prin conţinutul în 
zaharuri şi aciditate a mustului pentru fiecare 
transport în parte. 6  

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  

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   72; 19   

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                               

Implementarea trasabilităţii în producţia viti – vinicolă are implicaţii benefice asupra 
siguranţei alimentare şi sporeşte încrederea consumatorului în calitatea produselor 
autohtone. 

  6.2. produs modernizat                        

 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)          

 nr. ....... data .................. 
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TABEL NR. 210 

7)11 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII    

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE       Raport privind monitorizarea trasabilităţi12 

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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Responsabil de proiect 

         

         

         

 
Responsabil de proiect, 
Dr. ing. Ancuța Nechita 
 
 
   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. 
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STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1            

 

  FISA DE EVIDENTA Nr. 19/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  

Valorificarea fondului de germoplasmă viticolă 
autohtonă prin crearea de noi soiuri de viţă de vie 
cu potenţial cantitativ şi calitativ superior, cu 
rezistenţă genetică la boli şi factorii de stres  

CATEGORIA DE PROIECT: Program naţional ADER/ bugetul de stat  

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 7.2.3./01.10.2019 
DURATA 
CONTRACT 

 37 LUNI ACRONIM PROGRAM ADER 7.2.3./01.10.2019 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  100.000 LEI 
VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE 
STAT] 

100.000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM Cererii de avizare nr. 4321 / 21.09.2018 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Fise descriptive ale anului de recolta a soiurilor şi clonelor luate în studiu; 
2) CATEGORIA REZULTATULUI  
(conform art. 74, nr. O.G. 57/2002)              

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

 

2.1. documentatii, studii, lucrari     ✓   Din totalul soiurilor din colecția ampelografică a unității în 
anul 2019 au fost luate în studiu 34 de genotipuri dintre care:  
Soiul Unirea, destinat obţinerii vinurilor albe de consum 
curent a fost creat la Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare 
pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi, prin hibridarea sexuată 
între soiurile Crâmpoşie x Muscat Ottonel, fiind omologat în 
anul 1989. Perioada de vegetaţie debutează cu dezmuguritul 
în ultima decadă a lunii aprilie (21.04), maturarea strugurilror 
având loc în ultima decadă a lunii septembrie (24 septembrie). 
Genotipul manifestă rezistenţă sporită la ger, secetă şi boli 
criptogamice.Vigoarea de creştere a butucilor este mijlocie 
soiul având potenţial de producţie ridicat (5,0 kg butuc).  

În condiţiile climatice ale anului 2020, la maturitatea 
deplină, masa strugurelui a fost de 294 g, acumulările în 
zaharuri fiind de 243 g/L iar aciditatea totală exprimată în acid 
tartric 6,37 g/L.În condiţiile anului 2020, la soiul Mara, 
declanşarea vegetaţiei prin dezmugurit, a avut loc la mijlocul 
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2.2. planuri, scheme                     

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     

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 - studiu ✓  

4) DOMENIUL DE CERCETARE 
4.1. tehnologiile societatii 
informationale 
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4.2. energie                                  lunii aprilie, înflorind în jurul datei de 10 iunie iar strugurii au 
început pârga în a doua decadă a lunii iulie, Vegetaţia activă a 
soiului se desfăşoară într-un interval de 160 – 170 zile. Butucii 
au vigoare mijlocie cu creştere moderată a lăstarilor principali 
purtători de rod (64% lăstari fertitili). Potenţialul de producţie 
este mare realizând în medie 5 – 5,5 kg, struguri/butuc din 
care 90 – 95 % reprezintă producţia marfă. Strugurii ajung la 
maturitatea de consum în epoca IV-V, având în medie 234 g. 
Strugurii au acumulat în anul 2020 215 g/L zaharuri având 6,7 
g/L aciditate exprimată în acid tartric. Se remarcă prin 
producţii mari, calitative, cu durată mare de conservabilitate, 
pretându-se pentru păstrare în condiţii controlate.6 

4.3. mediu                                    

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  

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   72; 19   

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                               

 Caracterizarea elitelor hibride în vederea identificării celor mai valoroase 
genotipuri. 

 6.2. produs modernizat  

 6.3. tehnologie noua                          

 6.4. tehnologie modernizata                   

 6.5. serviciu nou                             

 6.6. serviciu modernizat                      

 6.7. altele: studiu ✓  

 

 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       Fise descriptive ale anului de recolta a soiurilor şi clonelor luate în studiu; 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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Director de proiect 

         

         

         

 
Director de proiect, 
Dr. ing. Filimon Roxana Mihaela 
 
   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. 
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  FISA DE EVIDENTA Nr. 20/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  

Valorificarea fondului de germoplasmă viticolă 
autohtonă prin crearea de noi soiuri de viţă de vie 
cu potenţial cantitativ şi calitativ superior, cu 
rezistenţă genetică la boli şi factorii de stres  

CATEGORIA DE PROIECT: Program naţional ADER/ bugetul de stat  

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 7.2.3./01.10.2019 
DURATA 
CONTRACT 

 37 LUNI ACRONIM PROGRAM ADER 7.2.3./01.10.2019 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  100.000 LEI 
VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE 
STAT] 

100.000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM Cererii de avizare nr. 4321 / 21.09.2018 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Caracterizarea complexă a genotipurilor luate în studiu  - elite hibride - aflate în câmpurile experimentale – Fişe descriptive 
2) CATEGORIA REZULTATULUI  
(conform art. 74, nr. O.G. 57/2002)              

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

 

2.1. documentatii, studii, lucrari     ✓   Din totalul soiurilor din colecția ampelografică a unității în anul 
2019 au fost luate în studiu 34 de genotipuri dintre care: 

Elită hibridă 2.7. cu rezistenţă biologică sporită, obţinută prin 
hibridarea interspecifică a soiurilor Coarnă neagră x Varousset, 
destinată consumului în stare proaspătă. Declanşarea vegetaţiei 
(dezmugurit) a avut loc la mijlocul lunii aprilie, înflorind în prima 
decadă a lunii iunie iar strugurii au început pârga la mijlocul lunii 
august. Vegetaţia activă a soiului se desfăşoară într-un interval de 
160 – 170 zile. Butucii au vigoare mijlocie cu creştere moderată a 
lăstarilor principali purtători de rod (61,18% lăstari fertitili). 
Potenţialul de producţie este mare realizând în medie 5 – 5,5 kg, 
struguri/butuc din care 90% reprezintă producţia marfă. Strugurii 
ajung la maturitatea de consum în epoca V, având în medie 280,5 g. 
Boabele sunt de mărime mijlocie, cu pieliţă groasă,de culoare roşu 
violet închis.Strugurii au acumulat în anul 2020 210 g/L zaharuri 
având 6,3 g/L aciditate exprimată în acid tartric. Se remarcă prin 
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2.2. planuri, scheme                     

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     

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 - studiu ✓  

4) DOMENIUL DE CERCETARE 
4.1. tehnologiile societatii 
informationale 
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4.2. energie                                  producţii mari, calitative, cu durată mare de conservabilitate pe 
butuc. 

Elită hibridă obţinută prin hibridarea soiurilor Coarnă neagră 
x Muscat de Hamburg, destinată consumului în stare proaspătă. 

În condiţiile anului 2020, declanşarea vegetaţiei prin dezmugurit, 
a avut loc în prima jumătate a lunii aprilie, înflorind în jurul datei de 
10 iunie iar strugurii au început pârga în prima decadă a lunii august. 
Vegetaţia activă a soiului se desfăşoară într-un interval de 150 – 160 
zile. Butucii au vigoare mijlocie cu creştere moderată a lăstarilor 
principali purtători de rod (60,53% lăstari fertitili). Potenţialul de 
producţie este mare realizând în medie 5 – 6 kg, struguri/butuc din 
care 90 % reprezintă producţia marfă. Strugurii ajung la maturitatea 
de consum în epoca IV-V, având în medie 310 g, bobul fiind mijlociu, 
cu gust plăcut de muscat. Strugurii au acumulat în anul 2020 196 g/L 
zaharuri având 5,17 g/L aciditate exprimată în acid tartric. 6 

4.3. mediu                                    

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  

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   72; 19   

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                               

 Monitorizarea şi extinderea în cultură a genotipurilor cu valoare agro-biologică 
ridicată, bine adaptate condiţiilor climatice specifice zonei de nord - est a Moldovei, care să 
asigure rentabilitatea culturii. 

 6.2. produs modernizat  

 6.3. tehnologie noua                          

 6.4. tehnologie modernizata                   

 6.5. serviciu nou                             

 6.6. serviciu modernizat                      

 6.7. altele: studiu ✓  

 
 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       Caracterizarea complexă a genotipurilor luate în studiu  - elite hibride - aflate în câmpurile 

experimentale – Fişe descriptive 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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Director de proiect 

         

         

         

 
Director de proiect, 
Dr. ing. Filimon Roxana Mihaela 
 
   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. 
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  FISA DE EVIDENTA Nr. 21/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  

Valorificarea fondului de germoplasmă viticolă 
autohtonă prin crearea de noi soiuri de viţă de vie 
cu potenţial cantitativ şi calitativ superior, cu 
rezistenţă genetică la boli şi factorii de stres  

CATEGORIA DE PROIECT: Program naţional ADER/ bugetul de stat  

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 7.2.3./01.10.2019 
DURATA 
CONTRACT 

 37 LUNI ACRONIM PROGRAM ADER 7.2.3./01.10.2019 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  100.000 LEI 
VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE 
STAT] 

100.000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM Cererii de avizare nr. 4321 / 21.09.2018 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Fişe de caracterizare ampelografică a genotipurilor aflate în diferite etape de ameliorare dupa OIV descriptor list for grape varieties 
and Vitis species (2nd edition - 2009); 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

 

2.1. documentatii, studii, lucrari     ✓   ELITA HIBRIDĂ 2.7. 
La dezmugurire rozeta este pufoasă, de culoare verde albicios. Vârful 
lăstarului este verde cu scame rare iar frunzele tinere sunt de culoare 
verde gălbui aproape glabre. Lăstarul este semierect, de culoare 
verde pe partea ventrală şi verde cu dungi roşii pe partea dorsală. 
Frunza adultă este de mărime mică - mijlocie, rotundă, pentalobată. 
Sinusurile laterale superioare sunt deschise, pronunţate, cu baza 
rotunjită, iar sinusurile inferioare deschise, evidente. Sinusul peţiolar 
este deschis, cu baza în formă de U. Dinţii sunt mărunţi, cu ambele 
margini convexe, uşor rotunjiţi. Cârceii sunt de mărime mijlocie, 
bifurcaţi, de culoare verde gălbui, cu distribuţie discontinuă. Floarea 
este hermafrodită normală, pe tipul 5, soiul fiind autofertil, cu 
staminele şi gineceul complet dezvoltate.  
Strugurii sunt de mărime mijlocie, având lungimea medie de 170 
mm, cu variaţii cuprinse între 155 mm şi 205 mm. Din punct de 
vedere al compactităţii, strugurele este mijlociu (grad de expresie 5), 
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2.2. planuri, scheme                     
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     

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 - studiu ✓  

4) DOMENIUL DE CERCETARE 
4.1. tehnologiile societatii 
informationale 
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4.2. energie                                  boabele fiind potrivit de dense, având o greutate medie de 2,7 g. 
Strugurele are o greutate medie de 280 g, cu variaţii cuprinse între 
256 g şi 396 g. Pedunculul este scurt, având în medie 41 mm, 
semilemnificat.Strugurele are forma conică, rar cilindrică, uniaripat 
sau biaripat. Bobul este troncovoid, de mărime mijlocie, având în 
medie 17 mm, cu variaţii cuprinse între 15,7 şi 19,3 mm. Pieliţa 
bobului este groasă, de culoare roşu violet închis, cu punct pistilar 
persistent. Pulpa nu prezintã coloraţie antocianică, este suculentă, 
semicrocantă, uşor fermă. Separarea boabelor de pedicel este 
uşoară. Boabele conţin în medie câte două seminţe. 
Procentul de legare a boabelor este mare (aprox. 70%). Producţia de 
struguri pe m2 este medie. Mustul are un conţinut mediu în zaharuri, 
de 200-215 g/L, cu o aciditate medie de 6,60 g/L exprimată în acid 
tartric. 6 

4.3. mediu                                    
4.4. sanatate                                 
4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  

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   72; 19   
6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                               

 Caracterizarea elitelor hibride în vederea identificării celor mai valoroase 
genotipuri. 

 6.2. produs modernizat  
 6.3. tehnologie noua                          
 6.4. tehnologie modernizata                   
 6.5. serviciu nou                             
 6.6. serviciu modernizat                      
 6.7. altele: studiu ✓  

 

 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       Fişe de caracterizare ampelografică a genotipurilor aflate în diferite etape de ameliorare dupa OIV 

descriptor list for grape varieties and Vitis species (2nd edition - 2009);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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Director de proiect 

         

         

         

 
Director de proiect, 
Dr. ing. Filimon Roxana Mihaela 
 
   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. 
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  FISA DE EVIDENTA Nr. 22/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  

Valorificarea fondului de germoplasmă viticolă 
autohtonă prin crearea de noi soiuri de viţă de vie 
cu potenţial cantitativ şi calitativ superior, cu 
rezistenţă genetică la boli şi factorii de stres  

CATEGORIA DE PROIECT: Program naţional ADER/ bugetul de stat  

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 7.2.3./01.10.2019 
DURATA 
CONTRACT 

 37 LUNI ACRONIM PROGRAM ADER 7.2.3./01.10.2019 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  100.000 LEI 
VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE 
STAT] 

100.000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM Cererii de avizare nr. 4321 / 21.09.2018 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Realizarea si depunerea la ISTIS a documentaţiei în vederea înscrierii în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din 
România (omologare) a noi soiuri. 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

 

2.1. documentatii, studii, lucrari      ✓   

Din totalul soiurilor din colecția 

ampelografică a unității în anul 2019 au fost 

luate în studiu 34 de genotipuri dintre care: 

În vederea promovării elitelor hibride 
valoroase, la sfârşitul anului 2019, a fost 
depusă la ISTIS cererea de testare pentru elita 
hibridă 3.5.5., împreună cu cererea de 
înscriere a soiului la examinare în vederea 
înregistrării în Catalogul oficial, urmată de 
chestionarul tenic al genotipului (anexa 1). 

6 

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              

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 - studiu ✓  

4) DOMENIUL DE CERCETARE 4.1. tehnologiile societatii informationale  



Pagina 2 din 3 

4.2. energie                                  

4.3. mediu                                    

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si siguranta 
alimentara        

✓  

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   72; 19   

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                               

 Înscrierea  elitelor hibride valoroase în vederea omologării şi promovării 
în cultură. 

 6.2. produs modernizat  

 6.3. tehnologie noua                          

 6.4. tehnologie modernizata                   

 6.5. serviciu nou                             

 6.6. serviciu modernizat                      

 6.7. altele: studiu ✓  

 

 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       Realizarea si depunerea la ISTIS a documentaţiei în vederea înscrierii în Catalogul oficial al soiurilor de 

plante de cultură din România (omologare) a noi soiuri. - Cerere de testare a elitei hibride 3.5.5. 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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Director de proiect 

         

         

         

 
Director de proiect, 
Dr. ing. Filimon Roxana Mihaela 
 
   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. 
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STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1            

 

  FISA DE EVIDENTA Nr. 23/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  
Ameliorarea sortimentului viticol autohton prin 
selecţie clonală şi intraclonală 

CATEGORIA DE PROIECT: bugetul de stat  

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 2177/19.09.2018 
DURATA 
CONTRACT 

 48 LUNI ACRONIM PROGRAM PBS-PCC1 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  1750.000 LEI 
VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE 
STAT] 

1750.000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM Cererii de avizare nr. 4321 / 21.09.2018 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                  Monitorizarea comportării elitelor clonale obţinute, conform schemei obligatorii de selecţie clonală, în relaţie cu factorii climatici 
ai anului de recoltă; - baza de date 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

 

2.1. documentatii, studii, lucrari      ✓  Din totalul soiurilor din colecția ampelografică a 
unității în anul 2019 au fost luate în studiu 34 de 
genotipuri dintre care: 

Prin selecţie clonală şi intraclonală, din totalul de 
butuci marcaţi iniţial, respectiv 15 butuci la soiul Aromat 
de Iaşi, 10 butuci la soiul Golia şi 10 butuci la soiul Arcaş, 
în urma selecţiei definitive realizate pe baza observaţiilor 
cu privire la fenologia, fertilitatea, rezistenţa la factorii de 
stres, potenţialul de productivitate şi calitate a acestora 
au fost alese 3 elite clonale aparţinând fiecărui genotip. 

Succesiunea şi desăvârşirea fiziologică a fenofazelor 
parcurse de genotipurile studiate, în relaţie cu factorii 
ecologici caracteristici anului 2020, evidenţiază faptul că 
fenofazele de vegetaţie au fost condiţionate complex de 
nivelul şi acţiunea cumulativă a factorilor climatici şi de 
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2.2. planuri, scheme                     

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     

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 - studiu ✓  

4) DOMENIUL DE CERCETARE 4.1. tehnologiile societatii  

http://www.legestart.ro/Ordonanta-nr-57-din-2002-(MTQzMjA-).htm
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informationale specificul ereditar al indivizilor selectaţi.  
În anul 2020, dezmuguritul la elitele clonale 

selectate a debutat la data de 11.04, la elitele clonale 
aparţinând soiului Aromat de Iaşi şi s-a încheiat în data de 
19.04 la elite clonale ale soiului Arcaş. Perioada de 
dezmugurire fiind mult mai scurtă comparativ cu anul 
precedent. Înfloritul s-a desfăşurat în perioada 08.06 - 
12.06, pârga strugurilor declanșându-se în ultima decadă 
a lunii iulie la elitele soiului Aromat de Iaşi, respectiv în 
prima jumatate a lunii august la elitele aparţinând 
soiurilor Golia şi Arcaş. 

Condiţiile climatice înregistrate în anul 2020 au 
influenţat maturarea strugurilor, în anul 2020  maturarea 
s-a realizat la sfârşitul lunii august la elitele clonale 
selectate din populaţia soiului Aromat de Iaşi, respectiv în 
ultima decadă a lunii septembrie pentru selecţiile 
provenite din soiurile Golia şi Arcaş.  

Perioada de vegetaţie activă a fost mai redusă în 
anul 2020, comparativ cu anul precedent, aceasta 
însumând în medie un număr de 180 de zile la elitele 
clonale obţinute prin selecţie din soiul Aromat de Iaşi, 
aproximativ 200 zile la elite clonale apartinând soiurilor 
Golia şi Arcaş.  

Concentrațiile cele mai ridicate de zaharuri au fost 
remarcate îndeosebi la elitele clonale pentru struguri de 
vin, aparținând soiului Golia, care au acumulat până la 
momentul recoltării între 209 g/L la elita clonală 3.6.6. și 
224 g/L zaharuri la elita hibridă 7.5.3. La elitele clonale 
provenite din soiul Aromat de Iași, acumulările în zaharuri 
au fost ridicate (de peste 213 g/L) față de potențialul de 
acumulare al soiului, fiind influențate pozitiv de condițiile 
climatice ale anului de recoltă.6 

4.2. energie                                  

4.3. mediu                                    

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  

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   72; 19   

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                               
 Identificare, promovarea şi extinderea în cultură a genotipurilor cu valoare agro-
biologică ridicată, bine adaptate condiţiilor climatice specifice zonei de nord - est a 
Moldovei, care să asigure rentabilitatea culturii. 

 6.2. produs modernizat  

 6.3. tehnologie noua                          

 6.4. tehnologie modernizata                   
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 6.5. serviciu nou                             

 6.6. serviciu modernizat                      

 6.7. altele: studiu ✓  

 

 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       Monitorizarea comportării elitelor clonale obţinute, conform schemei obligatorii de selecţie clonală, în 
relaţie cu factorii climatici ai anului de recoltă; - baza de date 

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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Director de proiect 

         

         

         

 
Director de proiect, 
Dr. ing. Filimon Roxana Mihaela 
 
   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. 

 
 



STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1            

 

  FISA DE EVIDENTA Nr. 24/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  
Ameliorarea sortimentului viticol autohton prin 
selecţie clonală şi intraclonală 

CATEGORIA DE PROIECT: bugetul de stat  

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 2177/19.09.2018 
DURATA 
CONTRACT 

 48 LUNI ACRONIM PROGRAM PBS-PCC1 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  1750.000 LEI 
VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE 
STAT] 

1750.000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM Cererii de avizare nr. 4321 / 21.09.2018 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                  Testarea serologică a prezenţei principalelor virusuri la elitela clonală plasată pe primul loc sub aspect cantitativ şi calitativ; 
2) CATEGORIA REZULTATULUI  
(conform art. 74, nr. O.G. 57/2002)              

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

 

2.1. documentatii, studii, lucrari      ✓   

Din totalul soiurilor din colecția ampelografică a unității în 

anul 2019 au fost luate în studiu 34 de genotipuri dintre 

care: 

Pentru testarea virologică a celor mai valoroase 

elite clonale au fost trimise la laboratorul de testare 

aparţinând Institutul National De Cercetare 

Dezvoltare Pentru Biotehnologii In Horticultura 

Stefanesti Arges câte 3 genotipuri din fiecare soi, 

reprezentând cele mai valoroase şi bine adaptate 

elite clonale monitorizate în cadrul studiului. În urma 

efectuarii testului Elisa, pentru detectarea virusul 

scurtnodării, a virusului mozaicul arabisului (GFLV + 
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              

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 - testare ✓  

4) DOMENIUL DE CERCETARE 
4.1. tehnologiile societatii 
informationale 
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4.2. energie                                  ArMV ), a virusurilor asociate răsucirii frunzei 

serotipurile 1+3  (GLRaV 1+3) şi virusul fleck (GFkV), 

din analiza raportului de încercare eliberat la data de 

11.03.2020 s-a constatat că probele analizate au fost 

negative, cu excepţia elitelor clonale Aromat de Iaşi 

5.2.2. şi  6.3.6., la care au fost identificate ca fiind 

prezente virusurile asociate rasucirii frunzelor. 6 

 

4.3. mediu                                    

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  

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   72; 19   

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                               

  Identificarea, omologarea şi promovarea în cultură a genotipurilor cu valoare agro-
biologică ridicată, bine adaptate condiţiilor climatice specifice zonei de nord - est a ţării. 

 6.2. produs modernizat  

 6.3. tehnologie noua                          

 6.4. tehnologie modernizata                   

 6.5. serviciu nou                             

 6.6. serviciu modernizat                      

 6.7. altele: studiu ✓  

 

 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       Testarea serologică a prezenţei principalelor virusuri la elitela clonală plasată pe primul loc sub aspect 
cantitativ şi calitativ; 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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Director de proiect 

         

         

         

 
Director de proiect, 
Dr. ing. Filimon Roxana Mihaela 
 
   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


STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1            

 

  FISA DE EVIDENTA Nr. 25/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  
Producerea materialului saditor viticol din soiuri 
ce alcătuiesc sortimentele podgoriilor Moldovei 

CATEGORIA DE PROIECT: bugetul de stat  

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 2178/19.09.2018 
DURATA 
CONTRACT 

 36 LUNI ACRONIM PROGRAM PBS-PCC1 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  2000000 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE STAT] 2000000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru 
Viticultură și Vinificație Iași 3 

CONFORM Cererii de avizare nr. 4318/ 21.09.2018 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Obţinerea de material săditor viticol din soiurile propuse spre înmulţire prin utilizarea unor metode și tehnici avansate 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

 

2.1. documentatii, studii, lucrari      ✓  În cadrul SCDVV Iaşi a fost generalizată, cu rezultate 
bune, tehnologia de producere a materialului săditor viticol în 
câmp semibilonat, acoperit cu folie de polietilenă şi rânduri 
duble cu viţe parafinate, cu irigarea prin aspersiune şi 
fertirigarea prin picurare. Secvenţele tehnologice îmbunătăţite 
conduc la: scurtarea timpului de forţare a butaşilor altoiţi de la 
22 - 24 zile la 15 zile în condiţii de temperatură şi umiditate 
controlată; calusare și protecţie fitosanitară bună, datorită 
utilizării unui amestec format din parafină, substanţe 
biostimulatoare şi anticriptogamice ce se utilizează după 
altoit, forţare şi după recoltarea şi clasarea viţelor în vederea 
depozitării în camera climatizată; creşterea gradului de  
înrădăcinare a butaşilor altoiţi prin utilizarea de hormoni 
speciali; creşterea randamentului de viţe standard cu până la 
20 - 25 % faţă de tehnologia clasică. 
 În anul 2020 s-au altoit și plantat în pepinieră peste 
69000 de butaşi din diverse soiuri de viţă de vie ce au fost 
solicitate şi contractate de diverşi beneficiari. Materialul 
biologic destinat altoirii (coarde altoi și portaltoi) a prezentat 
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2.2. planuri, scheme                     

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     

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 - studiu ✓  

4) DOMENIUL DE CERCETARE 

4.1. tehnologiile societatii 
informationale 

 

4.2. energie                                  

4.3. mediu                                    

4.4. sanatate                                 
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4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  valori optime de umiditate (între 40,68 și 47,37%) și ale 
conținutului de hidrați de carbon (între 12,61 și 15,96%), 
rezultând faptul că acesta a fost bine maturat. Toate 
genotipurile analizate au avut un comportament bun la 
forțare, rezultând în medie un procent de 87,9% vițe cu calus 
circular și lăstar pornit.În ceea ce privește randamentul vițelor 
la recoltare, acesta a fost diferit de la un soi la altul, fiind 
cuprins între 36,67 și 50%. Astfel un randament mai scăzut s-a 
înregistrat la soiurile Golia, Aromat de Iași, respectiv la clonele 
Busuioacă de Bohotin 5 Iș și Cabernet Sauvignon 4 Iș. 
Randamentul scăzut de vițe altoite se datorează condițiilor 
climatice nefavorabile din perioada de vegetație a anului 
2020. 

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   72; 19   

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: studiu ✓  

 

 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       Obţinerea de material săditor viticol din soiurile propuse spre înmulţire prin utilizarea unor metode și 
tehnici avansate12 

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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Director de proiect 

         

         

         

 
Director de proiect, 
Dr. ing. Damian Doina 
 
   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


STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1            

 

  FISA DE EVIDENTA Nr. 26/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  

Perfecţionarea tehnologiilor de cultură a viţei de 
vie, în vederea asigurării sustenabilităţii 
plantaţiilor viticole în podgoriile din nord-estul 
ţării, în contextul schimbărilor climatice 

CATEGORIA DE PROIECT: bugetul de stat  

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 2179/19.09.2018 
DURATA 
CONTRACT 

 36 LUNI ACRONIM PROGRAM PBS-PCC1 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  1800.000 LEI 
VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE 
STAT] 

1800.000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM Cererii de avizare nr. 4319 / 21.09.2018 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Soluţii de refacere a capacităţii de producţie a solului. Soluţii de refacere a capacităţii de producţie a plantaţiilor. Bază de date 
privind producţiile cantitative şi calitative de struguri la soiurile luate în studiu. Indicatori tehnico-economici. Diseminarea 
rezultatelor.  

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari      ✓  Analiza agrochimică a solurilor; 
Studiul pedologic, descrierea profilelor de sol, 
caracterizarea solurilor din loturile experimentale;  
Fertilizare organică cu tescovină compostată; 
Analiza însuşirilor fizice şi a indicilor hidrofizici 
(densitate aparentă, porozitate, etc.); 
Dinamica umidităţii solului din perioada de vegetaţie a 
anului 2020; 
Încărcături de rod diferenţiate, lucrări în verde, 
combatere integrată a bolilor şi dăunătorilor; 
Monitorizarea factorilor climatici din perioada de 
vegetaţie şi de repaus; 
Analize şi determinări asupra calităţii şi cantităţii 
producţiei de struguri. În condiţiile climatic ale anului 

 
 
 

2.2. planuri, scheme                    ✓  

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     

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 - studiu ✓  

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

4.1. tehnologiile societatii 
informationale 

 2020, cu secetă pe toată perioada de vegetaţie, 
producţia cantitativă, în cazul ambelor soiuri studiate, 
a fost mai mică comparativ cu potenţialul lor pentru un 
an normal. Aceasta s-a reflectat prin cantităţi mai mici 
la butuc (kg/butuc), greutatea medie a strugurilor sub 
normal, strugurii au fost mult mai mici şi cu boabe 
neuniforme ca mărime, implicit şi greutatea medie a 
100 de boabe a fost diminuată.  
Eficienţa economic a tehnologiei perfecţionate 
comparativ cu tehnologia convenţională a scos în 
evidenţă următoareale aspecte: calitatea producţiei, 
reflectată prin cantitatea de zaharuri , a fost mai mare 
cu 26% şi implicit a crescut  preţul de livrare cu 33%; 
veniturile la unitatea de suprafaţă au fost mai mari cu 
11%; profitul pe hectar şi pe unitatea de produs a fost 
mai mare, ceea ce a condus la o rată a rentabilităţii de 
39% faţă de 12 % la tehnologia convenţională. 
Diseminarea rezultatelor prin elaborarea şi publicarea 
unei lucrări de popularizare. 
 

4.2. energie                                  

4.3. mediu                                    

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  

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   72; 19   

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: studiu ✓  

 

 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 .................. 
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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       Soluţii de refacere a capacităţii de producţie a solului. Soluţii de refacere a capacităţii de producţie a 
plantaţiilor. Bază de date privind producţiile cantitative şi calitative de struguri la soiurile luate în studiu. 
Indicatori tehnico-economici. Diseminarea rezultatelor. 

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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Director de proiect 

         

         

         

Director de proiect, 
Dr. ing. Zaldea Gabi 
   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)  
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   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. 

 
 

 



STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1            

 

  FISA DE EVIDENTA Nr. 27/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  

Obţinerea unor culturi starter autohtone de bacterii 
lactice performante selectate din microbiota vinicolă 
destinate conversiei pe cale biologică a acidului malic 
din vin 

CATEGORIA DE PROIECT: buget de stat    

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 2180/19.09.2018 DURATA CONTRACT  48 LUNI ACRONIM PROGRAM PBS-PCC5 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  1.760.000 LEI 
VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE 
STAT] 

1.760.000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM Cererii de avizare nr. 4320 din 21.09.2018 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                  Tulpini bacteriene malolactice performante în bioconversia acidului malic din vin 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari        Izolarea în cultură pură a 260 de tulpini 
bacteriene lactice, din vinurile roșii produse 
în centrul viticol Copou Iași, aflate în 
fermentație malolactică spontană, astfel: 22 
de tulpini în anul 2018, 124 în anul 2019 și 
114 tulpini bacteriene lactice în anul 2020, 
constituindu-se un genofond valoros de 
selecție a agenţilor bacterieni pentru 
inițierea și efectuarea controlată a 
fermentației malolactice a vinurilor roșii, în 
vederea dezacidificării biologice a acestora. 
După screening-ul preliminar (catalază 
negative, Gram-pozitive, analiză 
microscopică), testarea potențialului de 
conversie malolactică în vin sintetic și a 
capacității de a produce amine biogene și de 

7 
Colonii de bacterii lactice 

 

 
Cultură bacteriană din genul Lactobacillus 

2.2. planuri, scheme                     

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     

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                                  

http://www.legestart.ro/Ordonanta-nr-57-din-2002-(MTQzMjA-).htm
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4.3. mediu                                    a consuma acidul citric cu producere de 
compuși nedoriți în vin, au fost  selectate 10 
tulpini bacteriene performante, aparținând 
genurilor Oenococcus (1 tulpină) şi 
Lactobacillus (9 tulpini). Acestea au 
prezentat potențial ridicat de bioconversie 
malolactică în vin sintetic, cu posibilitatea 
includerii în co-culturi pentru obținerea de 
culturi starter. Odată cu realizarea 
genofondului bacterian au fost obținute 
mono și co-culturi cu tulpini din același gen 
(Lactobacillus/Lactobacillus), cât și mixte 
(Oenococcus/Lactobacillus). După screening 
în proces fermentativ în vin sintetic, au fost 
selectate două co-culturi mixte 
(Oenococcus/Lactobacillus) care au fost 
testate ulterior în vin roșu, acestea asigurând 
randamente superioare de dezacidifiere 
biologică și producerea unor concentrații 
reduse de acid acetic.6 

 

 
Testarea capacității de producere a aminelor  biogene 

 

 
Cocultură de bacterii lactice izolate din vinuri roșii 

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  

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   72   

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                               

 Izolarea de tulpini bacteriene lactice în cultură pură şi screening-ul acestora pe medii 
speciale lichide şi agarizate în vederea obținerii de culturi starter destinate inițierii și 
desfășurării controlate a procesului de bioconversie a acidului malic din vinurile roșii. 

  6.2. produs modernizat                        

 6.3. tehnologie noua                          

 6.4. tehnologie modernizata                  ✓  

 6.5. serviciu nou                             

 6.6. serviciu modernizat                      

 6.7. altele: studiu  

 

 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,  nr. ....... data .................. 
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international)          

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       Tulpini bacteriene malolactice performante în bioconversia acidului malic din vin12 

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 

 - - Preluare în 
producția proprie 

- - SCDVV Iași - Director de proiect 

         

         

         

 
Director de proiect, 
Dr. ing. Filimon V. Răzvan 
 
 
   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);  
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   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. 

 
 



STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1            

 

  FISA DE EVIDENTA Nr. 28/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  
Colectarea, conservarea şi monitorizarea 
resurselor genetice valoroase în noua colecţie 
ampelografică a SCDVV Iaşi 

CATEGORIA DE PROIECT: venituri proprii 

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 2181/19.09.2018 
DURATA 
CONTRACT 

 48 LUNI ACRONIM PROGRAM PVP-PCC3 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  100.000 LEI 
VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE 
STAT] 

100.000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM Cererii de avizare nr. 4321 / 21.09.2018 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Bază de date privind parcurgerea ciclului anual de vegetație, vigoare și productivitate; 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari     ✓     
Din totalul soiurilor din colecția ampelografică a unității în anul 
2019 au fost luate în studiu 34 de genotipuri.    Sub influența 
factorilor climatici, toate genotipurile studiate au parcurs 
întreg spectrul fenologic,  declanșarea vegetației, 
producându-se prin dezmugurit, iar încheierea prin căderea 
frunzelor. 

La cele 34 de genotipuri luate în studiu, în anul 2020, în 
centrul Copou Iași, dezmuguritul a avut loc mai devreme decât 
în anul precedent cu aproximativ o saptămână, desfășurându-
se în perioada 12.04 – 18.04.  

Primele soiuri care au dezmugurit  au fost  soiurile pentru 
struguri de masă Muscat timpuriu de București, Crimscaia 
Jemciujina, Muscat Jemciujnîi, Muscat Titronîi și Azur.  

Înfloritul s-a desfășurat în prima jumătate a lunii iunie (5-
13 iunie), dintre soiurile cu înflorire timpurie se remarcă 
soiurile Azur și Muscat timpuriu de București. 
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2.2. planuri, scheme                     

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     

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 - studiu ✓  

4) DOMENIUL DE CERCETARE 

4.1. tehnologiile societatii 
informationale 

 

4.2. energie                                  

4.3. mediu                                    



4.4. sanatate                                 Temperaturile ridicate din lunile de vară, precum și 
distribuția neuniformă a precipitațiilor, au  influențat în mod 
direct momentul intrării în pârgă a soiurilor studiate aceasta 
realizându-se eșalonat în intervalul 15 iulie  - 18 august.  

Maturarea strugurilor, ca fenofază ce condiționează 
gruparea soiurilor în epoci de maturare s-a realizat în 
intervalul 10 august  - 9 octombrie.6 

 

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  

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   72; 19   

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                               

 Monitorizarea şpromovarea în cultură a genotipurilor cu valoare agro-biologică 
ridicată, bine adaptate condiţiilor climatice specifice zonei de nord - est a Moldovei, care să 
asigure rentabilitatea culturii. 

 6.2. produs modernizat  

 6.3. tehnologie noua                          

 6.4. tehnologie modernizata                   

 6.5. serviciu nou                             

 6.6. serviciu modernizat                      

 6.7. altele: studiu ✓  

 
 

 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       Bază de date privind parcurgerea ciclului anual de vegetație, vigoare și productivitate;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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Director de proiect 

         

         

         

 
Director de proiect, 
Dr. ing. Filimon Roxana Mihaela 
 
   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
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STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1            

 

  FISA DE EVIDENTA Nr. 29/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  
Optimizarea tehnologiilor de producere a vinurilor  albe de calitate 
prin utilizarea a unor noi suşe de levuri izolate din flora indigenă a 
podgoriei Iaşi 

CATEGORIA DE PROIECT: venituri proprii 

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 2182/19.09.2018 
DURATA 
CONTRACT 

 36 LUNI ACRONIM PROGRAM PVP-PCB-SCDVV IAȘI 2 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  60000 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE STAT] 60000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru 
Viticultură și Vinificație Iași 3 

CONFORM Cererii de avizare nr. 4322/ 21.09.2018 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Determinarea caracteristicilor oenologice  ale suşelor de levuri potenţial performante. Verificarea reproductibilității rezultatelor 
obținute prin testare la nivel de pilot. 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

 

2.1. documentatii, studii, lucrari      ✓  Aplicarea testelor pentru determinarea 
caractereristicilor oenologice a celor 10 suşe de levuri 
potenţial performante, au relevat următoarele aspecte: din 
punct de vedere al gradului de spumare, şase suşe sunt mediu 
spumante, trei minim spumante (1 – 5 cm3/L spumă), iar două 
sunt nespumante; după tipul de sediment, două suşe au 
format depozite prăfoase şi făinoase, iar opt au format 
depozite compacte; în ceea ce priveşte caracterul de 
limpiditate, 3 suşe au finalizat procesul de fermentaţie 
alcoolică  cu vinuri tulburi, una a produs vinuri opalescente, iar 
șase au condus la vinuri limpezi; toate suşele testate au fost 
alcooligene şi au avut capacitatea de a declanşa şi finaliza 
fermentaţia la temperaturi de 13 - 14°C. Rezultate obţinute au 
permis recomandarea a trei suşe de levuri considerate 
performante în producerea vinurilor albe de calitate şi anume 
MFA1, MFR1 și MG4, sușe izolate din mustul de Fetească albă, 
Fetească regală și  Golia la mijlocul fermentației (momentul 2) 
(plantații conventionale).  

 
 

 

2.2. planuri, scheme                     

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     

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 - studiu ✓  

4) DOMENIUL DE CERCETARE 
4.1. tehnologiile societatii 
informationale 

 

4.2. energie                                  
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4.3. mediu                                    În vederea verificării reproductibilității rezulttelor 
obținte, testarea comportării suşelor în procesul de 
fermentaţie alcoolică s-a realizat și în instalaţii pilot în condiţii 
de lucru foarte apropiate sau identice cu cele industriale în 
vase de fermentare cu capacitate de 200 litri. Din analiza 
datelor înregistrate s-a constat că parametrii urmăriţi s-au 
reprodus şi la nivel de pilot comparativ cu datele acumulate în 
experimentele primare, în baza cărora s-a efectuat selecţia 
acestor noi agenţi performanţi în procesele de fermentaţie 
alcoolică. 

 

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  

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   72; 19   

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: studiu ✓  

 

 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       Determinarea caracteristicilor oenologice  ale suşelor de levuri potenţial performante. Verificarea 
reproductibilității rezultatelor obținute prin testare la nivel de pilot.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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Director de proiect 

         

         

         

 
Director de proiect, 
Dr. ing. Nechita Ancuța 
 
   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. 
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STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1            

 

  FISA DE EVIDENTA Nr. 30/2020 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  
Optimizarea procesului de deproteinizare a 
vinurilor prin utilizarea unor adjuvanţi de 
limpezire 

CATEGORIA DE PROIECT: venituri proprii 

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 2183/19.09.2018 
DURATA 
CONTRACT 

 36 LUNI ACRONIM PROGRAM PVP-PCB 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  45.000 LEI 
VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE 
STAT] 

45.000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        
1. Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinificație Iași 3 

CONFORM Cererii de avizare nr. 4323 / 21.09.2018 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                  Transferul rezultatelor cercetării ştiinţifice către beneficiari prin redactarea de material informativ şi seminarii tematice periodice 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari       Pentru realizarea obiectivului, au fost testate la 
nivel de laborator și micropilot agenți cleitori / 
bentonite pentru deproteinizarea vinurilor albe 
(bentonită sodică, bentonită de sodiu și calciu și 
bentonită calcică), fiind stabilită concentrația 
necesară și timpul necesar gonflării optime. La 
nivel de micropilot au fost testate bentonita 
sodică și cea calcică, care au prezentat cele mai 
bune rezultate în faza de laborator (70, 80 și 
100 g/hL). Stabilitatea proteică a vinurilor 
testate a fost determinată prin teste calitative și 
cantitative, fiind analizate caracteristicile fizico-
chimice ale vinurilor tratate. Ca urmare a 
efectuării cercetărilor experimentale,  bentonita 
sodică granulată, în concentrații de până la 80 
mg/hL vin, a fost introdusă ca adjuvant de 
limpezire / deproteinizare în tehnologia de 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              

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

4) DOMENIUL DE CERCETARE 

4.1. tehnologiile societatii 
informationale 

 

4.2. energie                                  

4.3. mediu                                    
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4.4. sanatate                                 producere a vinurilor albe utilizată în cadrul 
SCDVV Iași. Prin atingerea obiectivului propus a 
fost asigurată o limpezire superioară a vinurilor 
albe și a fost evitată apariția casării proteice a 
acestora, după o condiționare corespunzătoare, 
efectuarea de microprobe de laborator și teste 
turbidimetrice. Rezultatele cercetărilor 
experimentale au fost diseminate prin 
elaborarea de materiale informative, consilierea 
producătorilor din zona de influență privind 
realizarea corectă a tratamentelor de 
deproteinizare, în funcție de tipul de vin.6 

 
 4.5. agricultura, securitatea si 

siguranta alimentara        
✓  

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   72   

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                               

 Îmbunătățirea tehnologiei de producere a vinurilor albe prin identificarea unor 
adjuvanți de limpezire eficienți, care să asigure o stabilitate proteică superioară a vinurilor 
produse  în  centrul viticol Copou Iași.   

  6.2. produs modernizat                        

 6.3. tehnologie noua                          

 6.4. tehnologie modernizata                  ✓  

 6.5. serviciu nou                             

 6.6. serviciu modernizat                      

 6.7. altele: studiu  

 

 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 .................. 
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TABEL NR. 210 

7)11 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII    

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE       Transferul rezultatelor cercetării ştiinţifice către beneficiari prin redactarea de material informativ şi 
seminarii tematice periodice 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 

 - - Utilizare in 
productia proprie 

- - SCDVV Iași - Director de proiect 

         

         

         

 
Director de proiect, 
Dr. ing. Filimon V. Răzvan 
 
 
   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. 
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