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STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1            

 

  FISA DE EVIDENTA Nr. 1/2021 
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 (2021) 

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 valorilor elementelor climatice specifice 
anului 2021, s-a remarcat faptul că, din punct de vedere 
termic iarna a fost puţin mai caldă decât în mod normal, cu 
un plus termic de 2,3°C în luna ianuarie şi valori normale în 
luna februarie. Temperaturile minime absolute înregistrate 
au fost în limite normale, nu s-au înregistrat temperaturi 
sub pragul de îngheţ al mugurilor la viţa de vie, cea mai 
scăzută temperatură în aer a fost de -16,3°C în data de 
19.01.2021, iar la suprafaţa solului de -22,1°C. Primăvara a 
debutat cu temperaturi mai scăzute decât normal, 
temperatura medie din luna martie a fost de 3,1°C faţă de 
o normală de 3,9°C, în aer şi de 3,9°C faţă de 3,8°C la 
suprafaţa solului. Lunile aprilie şi mai au fost, de asemenea, 
mai răcoroase decât în mod normal, fiind înregistrate 
amplitudini mari între temperaturile minime şi cele 
maxime. În lunile de vară, valorile temperaturilor medii 
înregistrate atât în aer şi la suprafaţa solului, au fost uşor 
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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                                    mai ridicate decât cele normale, vara anului 2021 fiind 
caracterizată ca fiind una normală din punct de vedere 
termic. Temperatura maximă absolută a aerului s-a 
înregistrat în luna iulie 34,5°C,iar maxima absolută la sol a 
fost de 61,8°C fiind înregistrată în aceiaşi lună. Cantităţile 
de precipitaţii înregistrate au fost suficiente, pe alocuri mai 
mari decât în mod normal,  mai deficitară fiind luna 
septembrie cu numai 10,4 mm. În aceste condiţii regimul 
pluviometric din perioada de vegetaţie a fost de 408,8 mm, 
ceea ce înseamnă o cantitate puţin mai mare decât 
normala de 398,1 mm. 

 
 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 (2021) 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. 2/2021 
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 (2021) 

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 podgoria Iași, în condițiile climatice ale anului 
2021, datorită valorilor scăzute ale temperaturii aerului 
înregistrate în luna aprilie (un deficit de 2,2 ºC comparativ 
cu valoarea multianuală) s-a produs întârzierea pornirii în 
vegetaţie a soiurilor de viţei-de-vie cu aproximativ 15 zile, 
comparativ cu anul 2020. Astfel, dezmuguritul, a avut loc în 
ultima decadă a lunii aprilie și primele zile ale lunii mai, 
respectiv în intervalul 28 aprilie – 4 mai. Înfloritul a început 
în ultima decadă a lunii mai, declanşarea, durata şi 
încheierea înfloritului fiind influenţate de acţiunea 
cumulativă a factorilor climatici cu cei genetici şi 
agrotehnici. În aceste condiţii, cel mai devreme au înflorit 
soiul pentru struguri de masă Mara (18 iunie) și clona 
Fetească regală 1 Iș (20 iunie) urmate la 3 - 5 zile de 
celelalte genotipuri. Bilanţul termic util care a condiţionat 
această fenofază, a avut valori cuprinse între 303,5˚C şi 
358,5˚C. Pârga strugurilor, a fost marcată de soiurile Bujoru 
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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                                  (1 august) și Gelu (6 august), și încheiată de soiurile Mara și 
Golia (16 august), în condiţiile unui bilanţ termic util 
cuprins între 558,2- 819,7°C.  Maturarea strugurilor s-a 
realizat cu o întarziere de circa două săptămâni, în 
intervalul 7 septembrie – 10 octombrie, cel mai devreme 
maturându-şi strugurii soiurile pentru struguri de masă 
Gelu și Bujoru. Temperaturile scăzute din luna septembrie, 
au determinat o acumularea lenta a zaharurilor în struguri, 
astfel încât recoltatul s-a întins pe o perioada mai lungă. 
Bilanţul termic util care a condiţionat fenofaza de maturare 
a avut valori cuprinse între 248,5 şi 377,4°C. 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                               

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 (2021) 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. 3/2021 
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 (2021) 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari      ✓  Condiţiile climatice din anul 2021, au permis continuarea 
cercetărilor privind comportarea genotipurilor luate în 
studiu,  cu privire la efectul cumulativ al factorilor de 
mediu stresanţi, asupra însuşirilor agrobiologice dar şi 
tehnologice a acestora.  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 lucru elaborată de OIV; aprecierea 
însuşirilor de fertilitate şi productivitate prin observaţii 
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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                                    privind sarcina de ochi, numărul total de lăstari, numărul 
de lăstari fertili, numărul de lăstari sterili, numărul de 
inflorescenţe/butuc, greutatea medie a strugurilor, etc 
 Rezultatele obținute cu privire la capacitatea de 
fructificare a soiurilor și clonelor studiate au aratat că, în 
general, acestea au atins potenţialul biologic cunoscut, 
diferenţele înregistrate între repetiţiile aceluiaşi soi fiind 
mici, de unde reiese faptul că ele au dobândit o stabilitate 
genetică şi prezintă o adaptabilitate bună la condiţiile din 
ecosistemul în care au fost create şi studiate. 
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 comportării soiurilor sub aspectul valorii agrobiologice cu referire la 
rezistenţa la factorii biotici şi abiotici 

  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 (2021) 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. 4/2021 
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 (2021) 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari      ✓  
O analiză de ansamblu a rezultatelor obţinute cu 

privire la indicatorii fiziologici la genotipurile luate în 
studiu, indică faptul că acestea au manifestat capacitatea 
de a sintetiza cantităţi însemnate de pigmenţi clorofilieni şi 
carotenoizi. Rezultatele obținute cu privire la intensitatea 
procesului de fotosinteză la soiurile și clonele studiate, 
indică valori diferite ale acestui parametru de la un genotip 
la altul, iar în cadrul aceluiași soi, valorile sunt diferite de la 
un stadiu fenologic la altul. Diferențele existente între 
soiurile studiate se datorează particularităților morfologice 
și anatomice ale frunzelor, mărimea, gradul de sectare, 
grosimea mezofilului, a epidermei și cuticulei, dar și 
cantității de pigmenți asimilatori. Intensitatea procesului 
de fotosinteză a fost influențată și de nivelul unor factori 
climatici a căror valori măsurate arată că există o corelație 
pozitivă între acestea și activitatea fotosintetică.6 
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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                                    

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 reacţiilor eco-fiziologice ale diferitelor soiuri de viţă de vie, sub 
influenţa factorilor climatici 

  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 studiate (2021)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. 5/2021 
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                 Monitorizarea evoluţiei agenţilor patogeni la soiurile analizate, în contextul schimbărilor climatice (2021) 

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 o protecţie cât mai eficientă a culturilor de viţă 
de vie, tratamentele fitosanitare s-au efectuat în strânsă 
legătură cu evoluția condiţiilor climatice, care a variat în 
funcţie de latitudine şi regiunea în care este amplasată 
podgoria. Aplicarea tratamentelor fitosanitare s-a desfăşurat 
conform tehnologiei de cultură a viței de vie practicată în 
cadrul fiecărei zone viticole studiate, în funcţie de avertizări, 
de condiţiile climatice și de pragul economic de dăunare al 
fiecărui agent patogen, având drept scop menţinerea unui 
nivel al focarelor de infecţie cât mai scăzut. Observatiile și 
determinarile privind evoluția principalilor agenţi patogeni 
au evidențiat faptul că atacul agenţilor patogeni pe frunze și 
struguri s-a manifestat diferit în funcţie de soi și clonă, 
schema de tratamente şi condiţiile climatice specifice 
arealului viticol. La genotipurile luate în studiu în cadrul 
podgoriei Iași, în condițiile aplicării de tratamente 
anticriptogamice, valorile pentru frecvență, intensitatea 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 
informationale 

 

4.2. energie                                  
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4.3. mediu                                    gradul de atac al agenților patogeni au fost reduse, cu toate 
că condițiile climatice din perioada de vegetație au fost 
favorabile dezvoltării și evoluției atacului agenților patogeni. 

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       Monitorizarea evoluţiei agenţilor patogeni la soiurile analizate, în contextul schimbărilor climatice (2021) 

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
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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. 6/2021 
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 (2021) 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari      ✓   Condițiile climatice din anul 2021, nefavorabile din timpul 
înfloritului (ploi frecvente şi temperaturi scăzute), au determinat 
un proces de legare a florilor defectuos la majoritatea 
genotipurilor. Un alt fenomen, care s-a manifestat cu precădere la 
soiurile pentru struguri de masă, a fost cel de meiere şi mărgeluire. 
În podgoria Iași s-au remarcat prin producții peste potențialul lor 
biologic clonele Busuioacă de Bohotion 5 Iș (9,26 Kg /butuc), 
Frâncușă 14 Iș (8,0 kg/butuc), Fetească regală 1 Iș (7,40 kg/butuc), 
urmate de soiul Golia cu  7,3 kg/butuc. Producție mai mică, similar 
anului anterior, s-au obținut la soiul Bujoru (4,1 kg/butuc), ceea ce 
indică că  soiul nu este bine adaptat la condițiile arealului viticol. 
Din analiza compoziţiei mecanice a strugurilor a reieșit faptul că în 
anul 2021, în general, greutatea unui strugure a depăşit limita 
medie minimă specifică fiecărui soi. Parametrii mecanici de 
structură a strugurilor au prezentat valori normale, ceea ce a 
condus la obţinerea unui randament în must optim. Datele 
obținute au permis evaluarea însușirilor tehnologice ale soiurilor 

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                                  



Pagina 2 din 3 

4.3. mediu                                    studiate prin calcularea unor indici, ale căror valori exprimă 
valoarea tehnologică, economică şi comercială, completând 
însușirile de calitate ale acestora. Însuşirile calitative ale 
genotipurilor studiate, apreciate prin conţinutul în zaharuri, 
aciditate totală a mustului, conținutul în antociani și polifenoli 
întregesc valoarea tehnologică a acestora, iar alături de cele 
cantitative contribuie la alegerea şi înmulţirea celor mai valoroase.  
Precipitaţiile din luna august şi vremea rece din timpul maturării 
strugurilor, au influenţat în mod negativ acumulările de zaharuri în 
must.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                               

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 (2021)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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STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1            

 

  FISA DE EVIDENTA Nr. 7/2021 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  
Cercetări privind managementul alcoolului în vederea 
producerii de vinuri cu grad alcoolic scăzut 

CATEGORIA DE PROIECT: Planul sectorial al MADR "Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală - ADER 2022" 

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 7.5.5 din 30.09.2019 DURATA CONTRACT  37 LUNI ACRONIM PROGRAM ADER 2020 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  600.000 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE STAT] 600.000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN         SCDVV Iași3 CONFORM ART. 49  DIN CONTRACTUL NR. 7.3.3/30.09.2019 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Bază de date privind ecosistemul viticol - studiu climatic 

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 principalelor elemente climatice din 
perioada ianuarie-septembrie 2021, a evidențiat 
următoarele aspecte: temperaturile medii lunare 
au prezentat o evoluţie ascendentă în prima 
parte a anului, cu un maxim în luna iulie, de 23,4 
ᵒC; cantităţile de precipitaţii înregistrate au fost 
repartizate neuniform și mai însemnate 
comparativ cu valorile multianuale înregistrate; în 
perioada de vegetație fiind înregistrate cumulativ 
valori ale precipitațiilor de peste 408 mm, 
numărul de zile cu precipitații mai mari de 10 mm 
a fost ridicat în special în lunile iunie și iulie (4 
zile); valorile indicelui heliotermic real (I Hr) au 
indicat existența condiţiilor optime de maturare a 
soiurilor tardive, iar coeficientul hidrotermic (CH) 
a prezentat valori care au sugerat un exces de 
umiditate. Indicele bioclimatic al viţei de vie (Ibcv) 
a indicat că resursele heliotermice au fost mai 
scăzute pe fondul unor resuse hidrice bogate, în 
timp ce indicele aptitudinii oenoclimatice (IAOe) a 

Fişa descriptivă a climatului viticol7 

 

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: baza de date ✓  

4) DOMENIUL DE CERCETARE 

4.1. tehnologiile societatii 
informationale 

 

4.2. energie                                  

4.3. mediu                                    

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  



Pagina 2 din 3 

4.6. biotehnologii                            prezentat valori ce caracterizează podgoria Iași ca 
un areal preponderent pentru producerea 
vinurilor albe, cu favorabilitate scăzută pentru 
producerea de vinuri roşii. În anul 2021 s-a 
confirmat evoluția crescătoare a numărului de 
zile cu temperaturi mai mari de 30°C observată în 
ultimii 5 ani, fiind înregistrat un număr de 39 de 
zile cu temperaturi extreme în cele nouă luni de 
studiu climatic, valoare de circa 2,3 ori mai mare 
comparativ cu media multianuală pentru acest 
parametru (17). În anul 2021, a fost înregistrată o 
întârziere a procesului de maturare a strugurilor 
cu circa două săptămâni comparativ cu anul 
precedent, datorită ploilor abundente și 
temperaturilor scăzute din luna septembrie.6 

Sinteza principalelor elemente climatice ale 
anului 2021 comparativ cu mediile multianuale 

(1981- 2010) 

 

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 principalelor elemente climatice a evidențiat gradul de favorabilitate a 
climatului centrului viticol Copou Iași pentru cultura viţei de vie și fenomenele climatice 
extreme  care au avut loc pe parcursul perioadei de vegetație în anul 2021. 

  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 .................. 
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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 
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);  
   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. 8/2021 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  
Cercetări privind managementul alcoolului în vederea 
producerii de vinuri cu grad alcoolic scăzut 

CATEGORIA DE PROIECT: Planul sectorial al MADR "Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală - ADER 2022" 

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 7.5.5 din 30.09.2019 DURATA CONTRACT  37 LUNI ACRONIM PROGRAM ADER 2020 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  600.000 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE STAT] 600.000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        

1. SCDVV Iași  
2. USAMV Iași 
3. ICDVV Valea Călugărească 
4. SCDVV Bujoru3 

CONFORM ART. 49  DIN CONTRACTUL NR. 7.3.3/30.09.2019 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Tehnologie de obținere a vinurilor cu grad alcoolic scăzut prin reducerea enzimatică a concentrației de glucoză din must 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari         Unul dintre cele mai promițătoare procedee de 
obținere a vinurilor cu grad alcoolic scăzut constă 
în reducerea enzimatică a glucozei din mustul de 
struguri cu ajutorul glucozoxidazei (EC 1.1.3.4; 
GOX), enzimă ce catalizează reacția: α-D-glucoza 
+ O2 + H2O = acid D-gluconic + H2O2. Studiile au 
avut ca scop testarea acțiunii GOX, atât sub formă 
liberă (produsă de Aspergillus niger), cât și 
imobilizată (Gluzyme Mono 10000 BG), în soluții 
tampon citrat (0,1 M), medii sintetice (MMM) și 
must de struguri, cu sau fără adaos de catalază 
(CAT). Testată în medii sintetice GOX a catalizat 
transformarea a peste 50% din concentrația de 
glucoză, activitatea enzimatică fiind puternic 
influențată de pH-ul mediului. Aplicarea GOX în 
mustul de struguri (Muscat Ottonel și Pinot gris), 
timp de 24 de ore, la 20 ℃, cu aerare 
intermitentă, a condus la reducerea conținutului 

7 

Schema tehnologică de obținere a vinurilor cu 
grad alcoolic scăzut prin reducerea enzimatică a 

concentrației de glucoză din must 

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                                    

4.4. sanatate                                 
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4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  de glucoză cu până la 12,90 % (24 g/L), în paralel 
cu acumularea acidului gluconic (<4,00 g/L), fiind 
obținute vinuri cu o concentrație alcoolică mai 
redusă cu până la 1,05 % (v/v), dar cu valori mai 
mari ale acidității totale (datorită formării acidului 
gluconic), acidității volatile și ale indicelui de 
brunificare, datorită necesității aerării mustului 
de struguri. De asemenea, au fost înregistrate și 
valori reduse ale conținutului de terpene libere și 
precursoare, fapt care poate afecta negativ 
tipicitatea și percepția senzorială a vinurilor6. 

 

 
Produsele enzimatice utilizate pentru reducerea 

concentrației de glucoză 

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                               

        Reducerea enzimatică a concentrației de glucoză din must permite obținerea de 
vinuri cu grad alcoolic mai scăzut comparativ cu vinurile obținute prin metodele clasice,  
utilizând mustul obținut la maturitatea tehnologică a strugurilor, reprezentând o 
alternativă fiabilă la procedeele fizice costisitoare utilizate în prezent (ultrafiltrare, osmoză 
inversă ș.a). 

  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       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. 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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  FISA DE EVIDENTA Nr. 9/2021 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI:  
Cercetări privind managementul alcoolului în vederea 
producerii de vinuri cu grad alcoolic scăzut 

CATEGORIA DE PROIECT: Planul sectorial al MADR "Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală - ADER 2022" 

CONTRACT DE FINANTARE NR.: 7.5.5 din 30.09.2019 DURATA CONTRACT  37 LUNI ACRONIM PROGRAM ADER 2020 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  600.000 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE STAT] 600.000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        

1. SCDVV Iași  
2. USAMV Iași 
3. ICDVV Valea Călugărească 
4. SCDVV Bujoru3 

CONFORM ART. 49  DIN CONTRACTUL NR. 7.3.3/30.09.2019 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Tehnologie de obținere a vinurilor cu grad alcoolic scăzut prin fermentarea secvențială a mustului cu levuri selecționate   

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari        Inoculările cu drojdii non-Saccharomyces pot fi 
incluse în categoria strategiilor pentru obținerea de 
vinuri cu grad alcoolic scăzut datorită faptului că 
acestea prezintă căi diferite de utilizare a 
zahărurilor (respirație, fermentație alcoolică sau 
fermentație glicero-piruvică) și mecanisme de 
reglare diferite comparativ cu S. cerevisiae. După 
testarea preliminară, la nivel de laborator, în 
fermentație aerobă, semianaerobă și anaerobă, 
drojdiile care au prezentat un randamnet crescut 
de utilizare a zaharurilor și scăzut de producere a 
alcoolului etilic, au fost testate în fermentații 
secvențiale semianaerobe. Astfel, musturile 
obținute în anul 2021 (25 L) au fost fermentate în 
condiții de agitare intermitentă (semianaerobioză), 
prin inoculare inițială cu tulpina Torulaspora 
delbrueckii (Zymaflore Alpha, Laffort) (106 UFC/mL) 
și adăugarea ulterioară a tulpinii S. cerevisiae 

 

 
Dezvoltarea celulelor de drojdie pe mediu YPD 

lichid și agarizat și prezentarea flacoanelor 
destinate fermentației anaerobe (dop etanș) și 

semianaerobe (dop de vată și tifon) 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                                    

4.4. sanatate                                 
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4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  (Vinoferm Aroma, Essedielle) în raport de 100:1 
(104 UFC/mL), la consumul a jumătate din 
zaharurile din must de către prima tulpina. Proba 
martor a fost fermentată cu tulpina S. bayanus 
Fermactive CB (Sodinal, Franța) (106 UFC/mL). 
Vinurile obținute prin fermentarea secvențială a 
musturilor cu T. delbrueckii și S. cerevisie, au 
prezentat un echilibru favorabil între reducerea 
etanolului și formarea acidității volatile, în 
contextul unor concentrații reduse de zaharuri 
reziduale și sinteza unor cantități mai mari de 
glicerol. Vinurile au prezentat concentrații alcoolice 
mai scăzute cu până la 1% vol., formarea de 
biomasă fiind, de asemenea, mai redusă.6 

Cantitățile de biomasă formate în raport cu 
tipul de fermentație efectuat 

 
 

Randamentul consumului de carbohidrați de 
către tulpinile de drojdie (semianaerob)  

 

 

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                               

         Tehnologia prezintă un procedeu fermentativ complex de obținere a vinurilor cu grad 
alcoolic scăzut, identificând agenți fermentativi cu randament scăzut în producerea 
alcoolului etilic (Saccharomyces și non- Saccharomyces), care răspund bine în condiții de 
semianaerobioză și fermentații secvențiale, în același timp, capabili să amplifice 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: 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       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. 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. 

 

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. 10/2021 
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                 Vinuri autohtone fermentate cu drojdii selectate 

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 condițiile climatice ale anului de viticol 
2021, recoltarea la soiul Fetească albă s-a efectuat 
în data de 21 septembrie, când greutatea unui 
strugure era de 109 g cu o masa medie a 100 
boabe de 145 g. Mustul s-a obținut, conform 
schemei tehnologice de prelucrare a strugurilor 
pentru vinuri albe și a avut o concentrație în 
zaharuri de 206,0 g/L, o aciditate totală de 6,7 g/L 
C4H6O6 și un pH de 3,9. Inocularea mustului s-a 
efectuat cu drojdii Saccharomyces și non-
Saccharomyces autohtone din colecția de 
microorganisme a SCDVV Iași. În funcție de 
caracteristicile oenologice și tehnologice au fost 
selectate patru tulpini Saccharomyces (4.1.11, 4.3, 
4.6, și 4.10) și o tulpina non Saccharomyces, 
Torulospora delbrueckii (10). Aceste drojdii au fost 

 
 

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                                  utilizate, în variante experimentale monocultură, 
cultură dublă și secvențială,  cu scopul de a obține 
informații privind performanțele acestora în 
procesele fermentative, care vor contribui la 
fundamentarea noi tehnologiei, preconizată a fi 
utilizată în vinificație. În procesele fermentative 
realizate în variantele experimentale s-au obținut 
13 probe de vinuri albe. 

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                               

✓ Procesarea strugurilor si obtinerea musturilor din soiuri de vita de vie autohtone; 
Reactivarea tulpinilor de interes si pregatirea inoculului; Insamantarea musturilor 
la nivel pilot si supravegherea fermentatiei; Obtinerea de vinuri albe cu ajutorul 
tulpinilor selectate 

  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       Vinuri autohtone fermentate cu drojdii selectate12 

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
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. 11/2021 
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                 Caracteristici de compozitie ale vinurilor; Caracteristici senzoriale si organoleptice ale vinurilor; Baza de date; 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     ✓   Analiza caracteristicilor de compoziție ale vinurilor rezultate în variantele 
experimentale monocultură, cultură dublă și secvențială evidențiază 
următoarele: 
- vinurile au prezentat valori mai mari în cazul concentrațiilor de etanol 
comparativ cu vinul realizat de drojdia martor; Acest aspect s-a constat și 
în vinurile obținute în cultură dublă și variantele de fermentare 
secvențială; 
- valorile acidității totale ale vinurilor obținute în monocultură cu tulpinile 
4.3, 4.6 și 4.10 au fost mai mari comparativ cu vinul martor; 
- valoarea acidității volatile a vinului rezultat în varianta de cultură 
secvențială cu inocularea tulpinii Saccharomyces cerevisiae 4.1.11 după 
24 ore de la inocularea drojdiei non-Saccharomyces, Torulospora 
delbrueckii 10 a scăzut semnificativ până la 0,26 g/L comparativ cu vinul 
obținut în monocultură respectiv 0,30 g/L. În vinurile rezultate în 
variantele experimentale secvențiale, în care inocularea tulpinilor  4.6 și 
4.10 s-a efectuat după 48 ore de la inocularea drojdiei non-
Saccharomyces, Torulospora delbrueckii 10, valorile acidității volatile a 

 
 

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 vinurile au crescut la 0,34 g/L și 0,35 g/L, valori, însă, care nu afectează 
calitatea vinurilor; 
- cele mai bune valori a extractului sec total și a extractului nereducător 
au fost obținute în vinurile rezultate din variantele experimentale în 
cultură secvențială cu tulpinile non Saccharomyces /Saccharomyces 
4.1.11 și non Saccharomyces /Saccharomyces 4.3 când inocularea 
tulpinilor Saccharomyces a fost efectuată la 24 ore. Valorile extractului 
sec total și nereducător determinate au fost în ordine: 21,4 g/L, 20,4 g/L, 
20,6 g/L și 19,6 g/L.  
Concentrațiile totale de polifenoli (mg GAE/L) și valorile indicelui total de 
polifenoli determinate în vinurile obținute, în variantele experimentale, 
au fost apropiate, fiind cuprinse între 0,256 și 0,259 mg GAE/L, respectiv  
5,30 și 5,40 IPT. Intensitatea colorantă și tenta culorii (H) prezintă valori 
diferite, cuprinse între 0,3290 și 0,4728, respectiv între 1,5204 și 2,2986. 

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 profilului compozitional și senzorial al vinurilor rezultate în variantele 
experimentale monocultură, cultură dublă și secvențială  

  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       Caracteristici de compozitie ale vinurilor; Caracteristici senzoriale si organoleptice ale vinurilor; Baza de 
date; Raport de experimentare12 

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
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           Anexa nr.2 

                

  FISA DE EVIDENTA Nr. 12/2021 
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                 Tehnologie de cultura dubla și/sau secvențiala de drojdii de vinificatie. 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari     ✓   Cercetările s-au axat pe fundamentarea unei noi 
tehnologii care să reediteze condițiile fermentației secvențiale 
naturală din mustul nesteril bogat în populații de drojdii 
Saccharomyces și non-Saccharomyces care evoluează 
interactiv în sucesiune și conduc în final la obținerea unor 
vinuri calitativ superioare, complexe în compuși, savoare și 
arome. Pentru a evita riscurile fermentației naturale, 
cercetările au continuat pentru obținerea și de culturi starter 
de drojdii non-Saccharomyces. Astfel, a fost necesară 
reconsiderarea practicii curente de inhibare cu culturi starter 
Saccharomyces a populației de drojdii non-Saccharomyces, 
care predominantă la începutul fermentației alcoolice, 
deoarece în cercetările efectuate de diferiți autori, s-a constat 
că unele dintre aceste tulpini de drojdii au caracteristici 
oenologice cu efecte pozitive asupra potențialului aromatic al 
vinurilor.  

 
 

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                                  Ca urmare a rezultatelor obținute în caracterizarea 
oenologică și tehnologică a drojdiilor autohtone în vederea 
selecției celor corespunzătoare criteriilor pentru culturi starter 
non-Saccharomyces și Saccharomyces, cât și a rezultatelor de 
verificare preliminară la nivel de laborator, în procesele 
fermentative pe must steril în monocultură, cultură dublă și 
secvențială, activitățile de cercetare s-au reluat la nivel de 
pilot. Scopul urmărit a fost de a obține noi informații privind 
performanțele tehnologice a tulpinilor selectate în condiții 
similare de vinificare și anume pe must nesteril, așa cum se 
realizează practic fermentarea mustului la nivel industrial. 

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                               

✓ fundamentarea unei noi tehnologii care să reediteze condițiile fermentației 
secvențiale naturală din mustul nesteril bogat în populații de drojdii 
Saccharomyces și non-Saccharomyces care evoluează interactiv în sucesiune și 
conduc în final la obținerea unor vinuri calitativ superioare, complexe în compuși, 
savoare și arome 

  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       Tehnologie de cultura dubla și/sau secvențiala de drojdii de vinificatie12 

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
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http://www.legestart.ro/Ordin-nr-3845-din-2009-(MzM0Mjk3).htm#nota17
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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            

  FISA DE EVIDENTA Nr. 13/2021 
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 2021 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)  75000 LEI VALOAREA  SUCONTRACTULUI 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 SUBCONTRACTUL NR. 7.1.4/25.09.2019 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Metode  bioinformatice de prognoza si avertizare rapide şi eficiente la nivel zonal şi local. 

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 valorilor elementelor climatice din centrul viticol Copou 
Iaşi,  iarna anului 2021, din punct de vedere termic a fost puţin mai caldă 
faţă de normal, primăvara a fost mai răcoroasă şi bogată în precipitaţii, iar 
vara cu temperaturi normale  şi precipitaţii suficiente. Precipitaţiile 
înregistrate în perioada de vegetaţie  din  anul 2021 au fost uniform 
repartizate şi suficiente cantitativ s-au acumulat 408,8 mm faţă de normala 
de 398,1 mm. Condiţiile climatice înregistrate în anul 2021 au avut o 
influenţă semnificativă asupra dinamicii, răspândirii şi dezvoltării 
principalelor populaţii de dăunători şi prădători, acestea fiind  favorabile 
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.  

Numărul de insecte utile capturate în ecosistemul viticol al SCDVV 
Iaşi, în condiţiile anului 2021, a fost mai mare pe vegetaţia adiacentă decât 
pe viţa de vie, implicit şi o abundenţă mai mare a acestora. Ponderea 
ridicată a speciilor utile colectate şi identificate justifică măsurile de creare şi 
consolidare a acestora, având un impact favoravil asupra biodiversităţii 

 
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 

 

http://www.legestart.ro/Ordonanta-nr-57-din-2002-(MTQzMjA-).htm
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4.2. energie                                  ecosistemelor viticole. În plantaţiile de viţă de vie din podgoria Iaşi în 
condiţiile climatice din perioada de vegetaţie a anului 2021 au fost 
identificaţi şapte  agenţi fitopatogeni şi dăunători, printre care: mana 
(Plasmopara viticola),făinarea (Uncinula necator) şi putregaiul cenuşiu al 
strugurilor (Botryotinia fuckeliana), iar dintre dăunători molia strugurilor 
(Lobesia botrana), păianjenul ruginiu al viţei de vie (Calepitrimerus vitis) şi 
ţigărarul (Byctiscus betulae). Pentru aprecierea agresivităţii principalilor 
patogeni ai viţei de vie (mană, făinare şi putregai) a fost calculat gradul de 
atac, pentru soiul reprezentativ podgoriei, Fetească regală.  

În perioda de studiu, tratamentele fitosanitare s-au efectuat în 
funcţie de avertizări şi de condiţiile climatice ale anului, urmărindu-se 
menţinerea unui aparat foliar sănătos care să susţină producţia şi să asigure 
pe lângă aceasta o bună diferenţiere a mugurilor pentru recolta din anul 
viitor. 

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



Pagina 3 din 6 

 
TABEL NR. 210 

7)11 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII    

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE       Metode  bioinformatice de prognoza si avertizare rapide şi eficiente la nivel zonal şi local.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. 

 
 

 

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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STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1            

  FISA DE EVIDENTA Nr. 14/2021 
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 2021 

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 SUBCONTRACTUL NR. 7.1.4/25.09.2019 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Tehnologii  inovative  integratede limitare a impactului dăunător al organismelor concurente şi antagonice adaptate factorilor de 

stres biotici si abiotici in special schimbărilor climatice, menite sa stimuleze biodiversitatea ecosistemelor viticole. 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari     ✓    Dintre practicile agroecologice implementate în 
plantaţiile viticole ale SCDVV Iaşi amintim: sistemul de 
întreţinere alternativ – benzi înierbate/ ogor lucrat, pe o 
suprafaţă de 30 ha, perdele forestiere şi garduri vii.  Gradul 
de acoperire al vegetaţiei spontane de pe benzile înierbate 
este cuprinsă între 90 şi 100%. Dintre speciile predominante 
menţionăm: Agropyron repens, Lolium perenne, Dactylis 
glomerata, Trifolium repens, Trifolium pratense şi Achillea 
millefolium. Această vegetaţie oferă o protecţie foarte bună 
împotriva eroziunii solului  atât prin interceptarea şi 
reducerea vitezei de cădere a picăturilor de apă provenite 
din precipitaţii, contribuind la dimunarea impactului 
acestora asupra elementelor structurale ale solului, cât şi 
prin micşorarea scurgerilor de apă la suprafaţă. 
În ceea ce priveşte evoluţia principalilor patogeni mană, 
făinare şi putregaiul cenuşiu al strugurilor, s-a constatat că în 
acest an, au existat condiţii climatice favorabile dezvoltării 
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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                                   ✓  atacului  de mană şi putregai cenuşiu. Eficacitatea 
produselor fitosanitare utilizate în tratamentele împotriva 
manei a variat între 90 şi 95 %, iar la putregaiul cenuşiu între 
90 şi 96%. Datorită gradului scăzut de agresivitate şi a 
intervenţiilor prompte, eficacitatea produselor a fost de 
100% împotriva făinării. 
 În condiţiile climatice ale anului 2021, au fost aplicate 
un număr de opt tratamente, fiind folosite atât produse de 
contact (5) cât şi sistemice (6). Producţia medie de struguri a 
fost de 9,6 t/ha,ceea ce preconizează obţinerea unui profit 
de circa 4700 lei la hectar. 

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    
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8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE       Tehnologii  inovative  integratede limitare a impactului dăunător al organismelor concurente şi 
antagonice adaptate factorilor de stres biotici si abiotici in special schimbărilor climatice, menite sa 
stimuleze biodiversitatea ecosistemelor viticole.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. 



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

                

  FISA DE EVIDENTA Nr. 15/2021 
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                 Model experimental adaptat sistemului de cultură 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       Plantaţiile viticole  cu soiurile Golia și 
Fetească neagră în care este testat modelul 
conceptual au fost înfiinţate în anul 2001, respectiv 
2009, fiind amplasate pe terenuri cu o pantă de 3, 
respectiv 7- 8 %, expoziţie predominant sudică, 
solul cernoziom cambic, cu distanţe de plantare de 
2,2 m între rânduri şi 1,2 m pe rând, formă de 
conducere cordon bilateral cu înălţimea tulpinii de 
0,8 m, aflându-se în plină capacitate de rodire. 
Sistemul de întreţinere a solului practicat în cele 
două loturi este alternativ, ogor negru/înierbare de 
durată. Măsurile agrotehnice specifice zonei şi 
diferenţiate pentru cele două soiuri studiate 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, dirijarea şi legarea 

 
 

 

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                                    lăstarilor, precum şi combaterea bolilor şi 
dăunătorilor. Prin lucrările aplicate solului şi plantei 
s-a urmărit: evitarea aglomerării ciorchinilor, prin 
normarea încărcăturii de ochi la tăiere; expunerea 
ciorchinilor la lumină şi un microclimat mai bun la 
nivelul ciorchinilor; menţinerea uni raport optim 
între aparatul vegetativ şi producţie; menţinerea 
sub control a buruienilor prin praşile manuale şi 
mecanice şi cosirea repetată a benzilor înierbate; 
drenare şi uscare rapidă a solului. 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                               

✓ Testarea modelului conceptual privind monitorizarea trasabilitatii obtinerii 
productiei ecologice cu evidentierea punctelor critice de control. 

  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       Model experimental adaptat sistemului de cultură 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. 

 
 

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. 16/2021 
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 managementul buruienilor si daunatorilor 

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 condiţiile climatice ale anului 2021, 
buruienile din cele două loturi experimentale au 
fost ţinute sub control prin lucrările manuale şi 
mecanice aplicate solului. Cele mai bine 
reprezentate pe benzile înierbate sunt speciile 
perene, în special hemicriptofite (rezistente la 
tasare), fenomen caracteristic vegetaţiei pajiştilor. 
Valori ridicate ale frecvenţei prezintă speciile: 
Agropyron repens, Lolium perenne, Poa 
angustifolia,  Cynodon dactylon, Dactylis 
glomerata, Trifolium repens, Trifolium pratense şi 
Achillea millefolium. Acoperirea pe care o 
realizează vegetaţia spontană de pe benzile 
înierbate este cuprinsă între 90 şi 100%.  Dintre 
speciile predominante pe intervalele întreţinute ca 
ogor lucrat unele au un sistem subteran foarte 
profund (rădăcini pivotante sau drajonante), 

 

 
 

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                                    explorând un volum mare de sol şi concurând viţa 
de vie în aprovizionarea cu apă şi substanţe 
nutritive: Amaranthus retroflexus, Chenopodium 
album, Solanum nigrum etc (specii anuale), precum 
şi Convolvulus arvensis. 

În condițiile de aplicare a tratamentelor 
anticriptogamice, soiurile Golia și Fetească neagră 
au manifestat o rezistentă bună la mană și 
putregaiul cenușiu și foarte bună la făinare. 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                               

✓ Continuarea testarii metodelor inovative de management al buruienilor si de 
control al bolilor si daunatorilor in loturile experimentale 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       Raport privind managementul buruienilor si daunatorilor12 

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
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. 17/2021 
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 calitatea strugurilor ecologici obtinuti in cadrul loturilor experimentale 

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 procesul de evaluare a calității 
strugurilor ecologici obtinuți în cadrul loturilor 
experimentale s-a evidențiat faptul că acumularea 
zaharurilor a fost diferită în funcţie de soi, fiind 
influenţată atât de condiţiile climatice ale anului 
2021 cât şi sistemul de întreţinere a solului. S-a 
remarcat o tendinţă de acumulare mai mare a 
zaharurilor în struguri la varianta experimentală în 
care a fost practicată înierbarea ca sistem de 
întreţinere a solului. Această tendinţă de 
acumulare sporită de zaharuri în boabe poate fi 
justificată  ca urmare a diminuării într-o anumită 
măsură a vigorii butucilor şi a producţiei de 
struguri. În schimb, aciditatea totală a mustului a 
înregistrat valori mai reduse comparativ cu 
varianta de întreţinere a solului ogor lucrat. 
Aceasta se explică prin concurenţa exercitată de 

 

 

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                                    înierbare, care determină o încetare mai  timpurie 
a creşterii lăstarilor în cursul perioadei de vegetaţie 
şi o combustie accelerată a acizilor din boabe. În 
cazul soiului pentru vinuri roșii, Fetească neagră, s-
a evidenţiat varianta de întreținere a solului  
înierbare, strugurii având un potenţial antocianic 
uşor mai ridicat comparativ cu varianta ogor lucrat, 
soiul fiind caracterizat ca având un potenţial 
antocianic bun. Analiza compoziţiei mecanice a 
strugurilor relevă faptul că în anul 2021,  soiurile s-
au încadrat în limitele valorilor medii 
ampelografice. 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                               

✓ Evaluarea calitatii strugurilor ecologici obtinuti in cadrul loturilor experimentale 

  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       Raport privind calitatea strugurilor ecologici obtinuti in cadrul loturilor experimentale12 

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. 18/2021 
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 calitatea fizico-chimică şi senzorială a vinurilor 

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 ceea ce privește evaluarea calitatii fizico-
chimice si senzoriale a vinurilor ecologice s-a remarcat 
faptul că concentraţiile de zaharuri acumulate de 
strugurii în toamna anului 2020, au condus la obţinerea 
unor vinuri cu concentraţie alcoolică specifică soiurilor, 
respectiv între 11,90 şi 12,10 % vol. alcool. Vinurile sunt 
echilibrate, senzaţia de dulce fiind redusă şi de valorile 
extractului sec nereducător (20,1 - 23,7 g/L). Vinurile au 
fermentat până aproape de epuizarea totală a 
zaharurilor, devenind vinuri seci cu conţinuturi mai mici 
de 4 g/L, limita maximă fiind de 3,0 g/L la Golia şi  1,40 
g/L la Feteasă neagră. Aciditatea totală, exprimată în 
g/L C4H6O6 a variat de la 5,10 g/L (Golia) la 5,40 g/L 
(Fetească neagră), imprimând vinurilor un gust 
echilibrat şi fructuos. În ceea ce privește aciditatea 
volatilă, aceasta a avut valori medii de 0,30 g/L 
CH3COOH la soiul Golia, respectiv 0,64 g/L CH3COOH la 
soiul Fetească neagră. Valorile mai mari determinate la 

 

 
 

 

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                                    soiul Fetească neagră confirmă faptul că acizii volatili s-
au format numai în timpul fermentaţiilor alcoolice şi 
malolactice şi se regăsesc în cantităţi normale pentru 
vinurile roşii tinere. Extractul nereducător, exprimat în 
g/L, are valori apropiate în cazul celor două variante 
experimentale, respectiv 21,60 g/L și 22,30 g/L la soiul 
Fetească neagră și între 20,10 g/L și 20,60 g/L la soiul 
Golia. Din punct de vedere senzorial, vinurile din soiul 
Golia au fost apreciate ca fiind limpezi-strălucitore, de 
culoare galben-verzui cu intensitate medie. Vinurile 
rezultate din vinificarea strugurilor de Fetească negră 
prezintă limpiditate cristalină cu luciu şi o culoare roşie 
– rubinie intensă.  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                               

✓ Evaluarea calitatii fizico-chimice si senzoriale a 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       Raport privind calitatea fizico-chimică şi senzorială a vinurilor12 

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. 19/2021 
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 subcontactului de finanțare nr. 7.2.3/01.10.2019 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Studiu privind caracterizarea senzorială și organoleptică a vinurilor - Fișe de degustareꓼ 

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:  

Aprecierea organoleptică a vinurilor obţinute în cadrul 

S.C.D.V.V. Iaşi în anul 2020, s-a desfăşurat în cadrul unei 

şedinţe de degustare la care au participat degustători 

iniţiaţi. Pentru aprecierea vinurilor a fost utilizată fişa de 

degustare descriptivă indicată de coordonatorii 

proiectului, degustarea debutând cu analiza vizuală 

(limpiditate, intensitatea şi nuanţa culorii) şi continuând 

cu analiza olfactivă (calitatea şi specificitatea aromelor) şi 

gustativă, echilibrul şi persistenţa aromatică a vinului. 

Vinul obținut din soiul Unirea a fost apreciat ca fiind 

limpede-strălucitor, de culoare galben-verzui cu 

intensitate medie. Aromele au fost clasate în categoria 

 

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  

http://www.legestart.ro/Ordonanta-nr-57-din-2002-(MTQzMjA-).htm
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informationale normale, în amestec simplu, intensitatea globală a 

aromelor fiind apreciată ca medie. Vinul obţinut din soiul 

Unirea prezintă note fine de lămâie și muscat, apropiat 

de cel al genitorilor (Crâmpoșie x Muscat Ottonel). 

Intensitatea savorii de bază a fost echilibrată în cazul 

acidităţii şi moale în cazul senzaţiei de dulce (aproape de 

categoria demisec), fără note de amăreală şi cu o 

corpolenţă normală pentru tipul de vin. Astringenţa lejeră 

dată de o intensitate taninică redusă face ca acest vin să 

fie apreciat ca un vin echilibrat, cu persistenţă aromatică 

medie. 

Vinul clonei Fetească regală 1 Iş, este un vin de culoare 

galben-pal cu nuanţe verzui, limpiditate strălucitoare şi 

aciditate reconfortantă. Analiza organoleptică a vinului a 

indicat prezenţa unor arome fine de fructe, miere şi 

arome vegetale, de intensitate medie. Vinul se impune 

printr-o mare lejeritate datorită unui grad alcoolic nu 

foarte ridicat, dar mai ales printr-o impresionantă notă de 

prospeţime şi fructuozitate.  

Vinul obținut din strugurii Elitei hibride 13.1.6 a avut  

concentrație alcoolică ridicată,  fiind echilibrat, extractiv 

și bogat în compuși fenolici. Vinul prezintă nuanțe rose 

specifice și aromă subtilă de muscat, suplu, suficient de 

extractiv, dar cu o aciditate uneori deficitară. Vinul 

rezultat este rose cu nuanțe ciresiu-cărămizii, limpede şi 

cu aciditate reconfortantă. Analiza organoleptică a vinului 

a indicat prezenţa unor arome fine de fructe de pădure și 

piper de intensitate medie. Vinul se impune prin 

lejeritate, prospeţime şi fructuozitate, cu persistenţă 

aromatică moderată. 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                                Caracterizarea vinurilor rezultate din producția anului 2020 în vederea promovării  
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 6.2. produs modernizat  în cultură a celor mai valoroase genotipuri. 

 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 de analiză senzorială a  vinurilor analizate ; 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. 

 
 



STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1            

 

  FISA DE EVIDENTA Nr. 20/2021 
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 subcontactului de finanțare nr. 7.2.3/01.10.2019 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Caracterizarea complexă a genotipurilor luate în studiu  – Fişe descriptive ale anului de recoltă 

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: 

Monitorizarea spectrului fenotipic, evaluarea 
caracteristicilor de fertilitate, productivitate, a 
potentialului biologic, potentialului cantitativ, şi calitativ 
al genotipurilor  (soiuri şi clone noi) luate în studiu în 
diferite condiţii ecopedoclimatice s-a realizat pentru 
genotipurile Mara, Unirea și Fetescă regală 1 Iş. 

În condiţiile anului 2021, dezmuguritul la soiurile 
studiate s-a produs cu aproximativ 14 zile mai târziu 
decât anul precedent, în intervalul 28 aprilie – 01 mai, în 
condiţiile unui bilanţ termic util cuprins între 13,8 – 
28,2˚C, debutul fiind marcat de soiul Mara (28.04.2021) 
soiul Unirea dezmugurind în data de (01.05)  

În vederea evidenţierii capacității de fructificare a 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 ✓  

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

4.1. tehnologiile societatii 
informationale 

 genotipurilor luate în studiu s-au realizat observații 
privind: numărul total de lăstari /butuc, numărul de 
lăstari fertili/butuc, numărul de lăstari sterili/butuc, 
numărul de inflorescenţe/butuc și fertilitatea exprimată 
prin procentul de lăstari fertili.  

Fertilitatea soiurilor studiate a fost scăzută la soiul 
Unirea (47,27%), bună la soiul Mara şi clona Fetească 
regală 1 Iş.(75 %). 

În ceea ce priveşte rezistenţa soiurilor la stresul 
termic, genotipurile luate în studiu au avut o rezistenţă 
foarte bună la ger în condiţiile climatice ale perioadei 
noiembrie 2020 –martie 2021, nefiind înregistrate 
temperaturi care sa pună în pericol viabilitatea ochilor de 
iarnă, procentul de ochi viabili fiind de 100% la toate 
genotipurile monitorizate  

Rezistenţa la secetă a genotipurilor studiate, în 
condiţiile climatice ale anului 2021, cu precipitații 
suficiente, a fost bună, fiind notate cu note de 9 conform 
notărilor OIV. 

Monitorizarea procesului de maturare s-a efectuat 
începând cu data la care genotipurile studiate au intrat în 
pârgă, la intervale de timp de 7 zile, până la momentul 
recoltării, urmărindu-se ca parametri analitici: greutatea 
a 100 boabe (g), conţinutul în zaharuri (g/L), aciditatea 
totală (g/L acid tartric și sulfuric).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                               

 Monirorizarea în vederea extinderii 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         
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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  – Fişe descriptive ale anului de recoltă12 

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. 21/2021 
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 subcontactului de finanțare nr. 7.2.3/01.10.2019 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Fişe de caracterizare complexă a combinaţiilor hibride valoroase aflate în câmpurile experimentale – Fișe 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     ✓   
       Condiţiile climatice specifice anului 2021 au influențat 
dezvoltarea vegetativă a genotipurilor studiate. Elitele 
clonale studiate au dezmugurit în intervalul 28 aprilie – 2 
mai, remarcându-se printr-o dezmugurire timpurie elita 
hibridă 2.7. (28.04.2021), urmată de elita hibridă 3.5.5. 
(30.04.2021) și elita hibridă 13.1.6., destinată obţinerii de 
vinuri (02.05. 2021).  
Înfloritul s-a realizat mai târziu cu aproximativ 10 zile față 
de anul anterior (în perioada 19 - 21 iunie) fiind 
condiționat de un bilanț termic util cu valori cuprinse 
între 310,8˚C şi 317,7˚C, iar pârga strugurilor, s-a produs 
în a doua jumătate a lunii august (19.08 - 21.08.2021).  
Maturarea de consum a strugurilor la elitele hibride 

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          

http://www.legestart.ro/Ordonanta-nr-57-din-2002-(MTQzMjA-).htm
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3.5. altele - studiu ✓  studiate a avut loc în prima decadă a lunii octombrie, cu 
aproximativ 10 zile mai târziu față de anul trecut. Primii 
struguri care au atins maturarea tehnologică au fost cei 
proveniţi de la elita hibridă pentru struguri de masă 3.5.5 
( 06.10.2021), urmată la interval de o zi de elita hibridă 
2.7. şi elita hibridă 13.1.6. Bilanţul termic util care a 
condiţionat fenofaza de maturare a fost mai scăzut, 
având valori cuprinse între 191,5 şi 257,2°C.  
În condiţiile climatice ale anului 2021, după aplicarea unui 
număr de 8 tratamente anticriptogamice, elitele studiate 
au manifestat o rezistenţă bună specifică soiurilor 
Vinifera, la atacul principalelor boli ale viţei de vie fiind 
apreciate cu note de 9 în scara O.I.V.  
Fainarea şi putregaiul cenuşiu nu au afectat genotipurile 
studiate, iar mana (Plasmopara viticola), a fost prezent 
atât pe frunze cât și pe strugurii elitelor hibride 3.5.5. şi 
13.1.6, gradul de atac fiind sub 0,1, fără a produce 
pierderi semnificative.  
Spre deosebire de anul precedent, acumulările în zaharuri 
de anul acesta au fost mai reduse cu aproximativ 10 %. La 
prima determinare, elitele hibride studiate au prezentat 
concentraţii de zaharuri cuprinse între 83 g/L (elita 3.5.5) 
şi 93 g/L (la elita 13.1.6), valori ce au crescut la peste 170 
g/L până la maturitatea de consum.  
Cele mai ridicate concentrații de zaharuri au fost obținute 
la elita hibridă pentru struguri de vin 13.1.6. care a 
acumulat pînă la momentul recoltării 197 g/L zaharuri. 
Elitele pentru struguri de masă au avut acumulări mai 
scăzute în zaharuri, nedepășind 190 g/L.  
La recoltare, aciditatea totală a prezentat valori cuprinse 
între 6,00 g/L la elita hibridă pentru struguri de masă 
3.5.5. și 9,45 g/L la elita hibridă 13.1.6, exprimată în acid 
tartric.6 

4) DOMENIUL DE CERCETARE 

4.1. tehnologiile societatii 
informationale 

 

4.2. energie                                  

4.3. mediu                                    

4.4. sanatate                                 

4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  

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 și omologării celor mai 
valoroase genotipuri. 

 6.2. produs modernizat  

 6.3. tehnologie noua                          
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 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 agrobiologică și tehnologică a genotipurilor 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. 

 
 

 



STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1            

 

  FISA DE EVIDENTA Nr. 22/2021 
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. 4317 / 21.09.2018 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                  Caracterizarea agrobiologică și tehnologică a elitelor clonale obţinute 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: 

În condiţiile anului 2021, dezmuguritul la elitele 

clonale studiate s-a produs cu aproximativ 14 zile mai 

târziu decât anul precedent, în intervalul 28 aprilie – 02 

mai, debutul fiind marcat de elita clonală Aromat de Iași  

5.1.1. (27.04.2021), elita clonală Arcaș 8.3.5. 

dezmugurind în data de 02.05. 

Aceeași întârziere de aproximativ două săptămâni 

s-a putut observa și în cazul înfloritului, acesta s-a 

desfăşurat în perioada 20.06 - 22.06, pârga strugurilor 

declanșându-se la începutul lunii august în cazul elitei 

clonale Aromat de Iași  5.1.1., și în ultima decadă a lunii 

august la elitele soiurilor Golia şi Arcaş. 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  

http://www.legestart.ro/Ordonanta-nr-57-din-2002-(MTQzMjA-).htm
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informationale            Maturarea de consum a strugurilor la elitele clonale 

studiate s-a realizat diferențiat, în funcție de direcția de 

producție și de caracteristicile genetice ale fiecărui 

genotip, astfel; la elita clonală  

Aromat de Iași  5.1.1. maturarea de consum s-a realizat în 

a doua decadă a lunii septembrie (19.09), în cazul elitei 

clonale Golia 7.5.3. maturarea s-a realizat în prima 

decadă a lunii octombrie, iar la elita clonală destinată 

obținerii de vinuri roșii strugurii au ajuns la maturitatea 

de consum în a doua decadă a lunii octombrie (17.10). 

În ceea ce priveşte rezistenţa soiurilor la stresul 

termic, genotipurile luate în studiu au avut o rezistenţă 

foarte bună la ger în condiţiile climatice ale perioadei 

noiembrie 2020 –martie 2021, nefiind înregistrate 

temperaturi care sa pună în pericol viabilitatea ochilor de 

iarnă, procentul de ochi viabili fiind de 100% la toate 

genotipurile monitorizate.  

În condiţiile climatice ale anului 2021 după 

aplicarea unui număr de 8 tratamente anticriptogamice, 

rezistenţa la principalele boli criptogamice a fost foarte 

mare atât la mană, făinare cât şi la putregaiul cenuşiu al 

strugurilor. 

Cele mai ridicate concentrații de zaharuri au fost 

remarcate la fel ca și în anul precedent la elita clonale 

pentru struguri de vin, aparținând soiului Golia, care au 

acumulat până la momentul recoltării între 232 g/L la 

elita clonală 7.5.3. La elita clonală Aromat de Iași 5.1.1., 

acumulările în zaharuri au fost mai ridicate (213 g/L) față 

de potențialul de acumulare al soiului 188 g/L.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                                Caracterizarea agrobiologică a genotipurilor cu valoare agro-biologică ridicată, 
care să asigure rentabilitatea culturii.  6.2. produs modernizat  
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 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 agrobiologică și tehnologică a elitelor clonale obţinute 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. 23/2021 
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. 4317 / 21.09.2018 

1) DENUMIRE REZULTAT 4                 Analiza organoleptică a vinurilor obținute în anul precedent 
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: 

Vinurile rezultate în urma vinificării strugurilor 

obținuți în anul precedent au fost condiționate și 

analizate din punct de vedere fizico-chimic și 

organoleptic. 

La vinurile analizate concentrațiile alcoolice au fost 

de peste 12% la elitele clonale Aromat de Iași  5.1.1., 

Golia 7.5.3. și de peste 13% Arcaș 8.3.5. 

Vinul rezultat din strugurii clonei Aromat de Iași 

5.1.1., a fost descris ca fiind lejer, cu aromă fină, pretabil 

pentru consumul în stare proaspătă. 

Vinul provenit din strugurii elitei clonale Golia 

7.5.3. a fost de culoare galben-verzui, fiind plin de 

fructuozitate si prospeţime cu miros subtil de ardei gras şi 
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                                  fructe verzi, cu note de citrice. 

Vinul elitei clonale Arcaș 8.3.5. a avut culoarea roșu 

intens, cu nuanțe rubinii, cu  gust echilibrat în care se 

îmbină plăcut arome de cirese, prune uscate și coacăze 

negre. Vinul are un postgust lung și astringență bine 

temperată. 
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                               

 Analiza organoleptică a vinurilor obținute în anul precedent; 

 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       Analiza organoleptică a vinurilor obținute în anul precedent; 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. 24/2021 
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                 Valorificarea rezultatelor și transferul tehnologic al rezultatelor (material săditor viticol) către diverși beneficiari 

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 valorificării rezultatelor obținute în cadrul 
proiectului și transferul tehnologic (material săditor viticol) 
către diverși beneficiari a fost  organizată o masă rotundă ce a 
avut ca temă “Rolul cercetării în activitatea de producere a 
materialului săditor viticol”. La eveniment au participat alături 
de cercetători, fermieri din zona județului Iași, precum și cadre 
didactice și studenți din cadrul facultății de Horticultură – 
USAMV Iasi fiind prezentată importanta unităților de 
cercetare din domeniul viti - vinicol în dezvoltarea sectorului 
pepinieristic, cărora le revine sarcina de a produce material 
săditor din categorii biologice superioare, garantat în ceea ce 
priveşte autenticitatea, sănătatea şi calitatea, pentru a limita 
extinderea în podgoriile din România a focarelor de cancer 
bacterian și a virozelor, introduse odată cu importul din alte 
țări. Evenimentul a fost completat de prezentarea practică a 
unor secvenţe tehnologice de producere a materialului săditor 
viticol. În acest sens a fost vizitat complexul de altoire compus 
din hala de altoire, cameră de forțare și depozitul frigorific de 
păstrarare a materialului biologic (butași portaltoi, coarde 
altoi, vițe altoite). De asemenea, au fost prezentate 

 
 

 
 
 

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 

 

4.2. energie                                  

4.3. mediu                                    

4.4. sanatate                                 
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4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

✓  principalele secvențe tehnologice de obținere a materialului 
săditor viticol. Sub îndrumarea specialiștilor, tinerii studenți au 
exersat practic altoirea în uscat la masă a butașilor de viță de 
vie. Pentru diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul 
proiectului au fost realizate lucrări ştiinţifice publicate în 
reviste cotate BDI, precum și alte materiale informative  sub 
formă de pliante și flayere. 

 

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       Valorificarea rezultatelor și transferul tehnologic al rezultatelor (material săditor viticol) către diverși 
beneficiari12 

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. 
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STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE IAȘI1            

 

  FISA DE EVIDENTA Nr. 25/2021 
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                 Prezentarea şi demonstrarea funcţionalităţii modelelor experimentale adaptate schimbărilor climatice. 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari     ✓   Diseminarea rezultatelor prin elaborarea şi publicarea 
unor lucrări de popularizare (articol, pliant). 
Consultanță și asistență tehnică a micilor fermieri în 
alegerea sortimentului de soiuri adaptate arealelor 
viticole, în aplicarea corectă a măsurilor 
agrofitotehnice în corelaţie cu schimbările climatic şi 
cu principiile dezvoltării durabile.  
Masă rotundă cu tema  “Prezentarea unor secvenţe 
tehnologice privind refacerea plantațiilor viticole 
afectate de îngheț, secetă și alți factori climatici cu 
caracter accidental (polei, grindină etc)”, iar în teren s-
au efectuat instruiri privind efectuarea tăierilor în 
uscat la viţa de vie (tăieri de formare, rodire şi 
refacere a butucilor), în funcţie de viabilitatea şi 
fertilitatea potenţială a mugurilor de iarnă la soiurile 
din sortiment. În cadrul manifestării științifice au fost 

 
 
 

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                                  prezentați principalii factori de risc pentru cultura viţei 
de vie din perioada 1998 -2021 comparativ cu valorile 
multianuale şi impactul acestora asupra potenţialului 
vegetativ, productiv şi calitativ al soiurilor cultivate în 
centrul viticol Copou Iași. De asemenea, au fost 
prezentate lucrările de întreţinere şi refacere a 
plantaţiilor viticole afectate de îngheţ, secetă şi 
grindină. 
 

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

 
TABEL NR. 210 
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7)11 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII    

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE       Prezentarea şi demonstrarea funcţionalităţii modelelor experimentale adaptate schimbărilor climatice. 

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)  
   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. 26/2021 
a rezultatelor activităților 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: Programe naționale de CDI / Program 
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                 Conservarea tulpinilor bacteriene malolactice şi experimentarea unor reţete de medii pentru obţinerea de biomasă celulară. 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1. documentatii, studii, lucrari       Un criteriu de selecție aparte este 
reprezentat de capacitatea bacteriilor lactice 
de a-şi menține viabilitatea după procesele 
de conservare sau liofilizare în vederea 
comercializării. Astfel, conservarea tulpinilor 
pure de bacterii lactice poate fi efectuată 
prin liofilizare sau prin incubare în medii 
lichide de conservare, în care se adaugă 
diferite concentrații de glicerol. Pentru 
realizarea conservării izolatelor bacteriene 
lactice selecționate, acestea au fost 
congelate la temperatura de -20°C, în mediul 
de cultură MRS suplimentat cu suc de 
tomate (15 % v/v) şi glicerol (20 % v/v). 
Celula microbiană este puternic influenţată 
de condiţiile mediului ambiant şi 

Mediile de cultură pentru producerea de biomasă 

 
 

  
Biomasă celulară bacteriană uscată formată după 

dezvoltarea izolatelor bacteriene în mediile selectate 

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: laborator ✓  

4) DOMENIUL DE CERCETARE 
4.1. tehnologiile societatii 
informationale 

 

4.2. energie                                  
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4.3. mediu                                    reacţionează foarte rapid la diferiţi factori, 
fie prin adaptare fie, în caz contrar, prin 
dispariţie. În vederea obținerii de culturi 
starter, izolatele bacteriene malolactice au 
fost cultivate în trei medii de cultură speciale 
pentru stimularea producerii de biomasă 
celulară (MRS, DSM și MLO), fiind selectate 
două tulpini care au prezentat cultivabilitate 
ridicată în mediile de cultură testate. Mediul 
DSM a asigurat formarea unei biomase 
celulare bacteriene abundente în cazul 
tulpinii T69 (genul Lactobacillus), de până la 
0,971 g/L, în timp ce mediul MLO a permis 
dezvoltarea superioară a tulpinii T92 (genul 
Oenococcus). În final, a fost obținut profilul 
biochimic a două tulpini bacteriene cu 
ajutorul kit-urilor API 50 CH, fiind posibilă 
identificarea acestora la nivel de specie: 
tulpina T92 (Oenococcus oeni) şi tulpina T69 
(Lactobacillus plantarum).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   

 

Schema tehnologica de 
obținere a biomasei 

celulare bacteriene lactice7 

Identificarea bacteriilor 
lactice cu ajutorul 

sistemului API 50 CH 

5) DOMENII DE APLICABILITATE 8   72    

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                               

 Determinarea condițiilor optime de conservare și producere de biomasă pentru tulpinile 
bacteriene lactice cu caracteristici tehnologice superioare izolate și caracterizate în 
etapele anterioare ale proiectului. Încadrarea taxonomică a izolatelor bacteriene lactice la 
nivel de specie, cu ajutorul sistemului API 50 CH. 

  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, 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       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);  
   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. 27/2021 
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: Program CDI finanțat din surse 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 dintre care: 

În centrul Copou Iași, la soiurile luate în studiu, sub 

influența condițiilor climatice din primăvara anului  2021, 

dezmuguritul s-a declanșat cu aproximativ două 

săptămâni mai târziu decât în anul precedent 

desfășurându-se în perioada 27.04 – 05.05.  

În condițiile climatice ale anului 2021, înfloritului s-a 

desfășurat în a doua jumătate a lunii iunie  

(19 - 25 iunie).   

Sub influența directă a factorilor climatici 

(temperaturi ridicate și precipitații) momentul intrării în 

pârgă a soiurilor studiate a fost întârziat comparativ cu 

anii precedenți. Acesta s-a realizat eșalonat, în intervalul  

25 iulie  - 27 august.  

În anul 2021, maturarea strugurilor, ca fenofază ce 

 

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 

 

4.2. energie                                  

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


Pagina 2 din 4 

4.3. mediu                                    condiționează gruparea soiurilor în epoci de maturare s-a 

realizat în intervalul 1 septembrie  - 16 octombrie.  

Însușirile tehnologice ale genotipurilor studiate în 

cadrul colecției ampelografice au fost influențate de 

factorii climatici din ecosistem, variind de la o grupă de 

soiuri la alta, cu specificitatea genetică a fiecărui soi.   

Deși producția de struguri a fost cu aproximativ 10 % 

mai ridicată comparativ cu anul 2020, acumulările în 

zaharuri au fost mai scăzute, fapt cauzat de temperaturile 

scăzute înregistarte în timpul zilei pe toată perioada lunii 

septembrie. 

Cantitațile de zaharuri acumulate în anul 2021 a avut 

valori cuprinse între 151,00 g/L (Frumoasă albă)  și 186 

g/L la soiul apiren Kiș Miș Moldovenesc. 

Potențialul de acumulare al zaharurilor la soiurile 

pentru struguri de vin a fost de peste 180 g/L, cele mai 

mari valori fiind raportate în cazul soiurilor Pinot gris (220 

g/L) și Busuioacă de Bohotin (216 g/L). 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                               

 Monitorizarea şi promovarea 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,  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 .................. 
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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. 
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  FISA DE EVIDENTA Nr. 28/2021 
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                 Fișe tehnice a sușelor performante selectate 

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

Rezultat final 
Rezultate5) 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

 

2.1. documentatii, studii, lucrari      ✓  Rezultatele obținute în urma experimentărilor 
au stat la baza întocmirii fișelor tehnice a sușelor de 
levuri considerate performante. Suşele Saccharomyces 
ellipsoideus MFA1, Saccharomyces ellipsoideus MFR1 
şi Saccharomyces ellipsoideus MG4 s-au evidenţiat 
prin caracter nespumant, sediment compact cu aspect 
prăfos, uşor detaşabil, limpezimea produsului finit, 
capacitate alcooligenă ridicată, rezistenţă la prezenţa 
dioxidului de sulf în mediu de fermentaţie, precum şi 
prin posibilitatea de a declanşa şi finaliza procesul de 
fermentaţie alcoolică la temperaturi scăzute. 

Utilizarea noilor suşe selecţionate în procesul 
de fermentaţie alcoolică la nivel industrial prezintă 
următoarele avantaje: creşterea randamentului 
procesului prin utilizarea la capacitate maximă a 
spaţiilor de fermentare, transformarea totală a 
zaharurilor, condiţionarea rapidă (limpezire, separare 
de pe depozit) şi ridicarea gradului de tipicitate a 

 

 

 

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                                    
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4.4. sanatate                                 vinurilor podgoriei Iaşi, contribuind la creşterea 
renumelui acestora pe piaţa internă si externă. 

 

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

7)11 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII    

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE       Fișe tehnice a sușelor performante selectate12 

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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