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Introducere 

 

Planul de Dezvoltare multianuală a Institutului Naţtional de Cercetare - Dezvoltare pentru 

Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov este realizat în concordanţă cu prevederile SNCDI 2014-2020 şi a 

Strategiei de Cercetare-Dezvoltare-Inovare a INCDCSZ Brasov pe perioada 2014-2020. 

 

 

OBIECTIVELE ŞTIINŢIFICE PRINCIPALE ALE INCDCSZ Braşov (2014-2020) 

 

Intenţia echipei manageriale pentru următorii ani este de a deveni un Institut Integrat pentru 

agricultura din zonele înalte bazat în principal pe cartof, sfeclă de zahăr, animale, plante furaje şi 

plante medicinale. Activităţile noastre vor fi derulate  pentru a oferi cunoştinţe agricole (produse, 

tehnologii, modele, servicii, etc), competenţe şi informaţii pentru principalii actori din diferitele 

lanţuri agricole în vederea sprijinirii sistemului fermelor agriculturii montane, pentru a satisface 

directivele UE privind noile  "politicii agricole comune" (CAP), şi de a deveni un punct nodal în 

domeniul stabilirii strategiei agricole pentru zonele din sfera de acţiune a Institutului.  

 
2.1. Propuneri şi obiective: 

 INCDCSZ Brasov va participa la elaborarea strategiilor agricole de dezvoltare pe perioade 

medii şi lungi pentru arealele din zonele înalte la cererea MADR, MENCS şi ASAS, ori de câte ori 

factorii de decizie vor solicita. Institutul va elabora programe tehnico-ştiinţific pe termen mediu şi 

lung, va participa la stabilirea parteneriatului public-privat şi va identifica noi surse pentru 

finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare. Toată activitatea INCDCSZ Braşov va fi 

orientată către piaţă pentru a oferi soluţii tehnice pentru utilizatorii finali (fermieri, procesotori, 

comercianţi şi consumatori) în corelaţie cu evoluţia generală de pe piaţă/ţară, în special pentru 

dezvoltarea rurală. 

 Activităţile se vor baza pe un plan de cercetare elaborat de Institut, aprobat şi susţinut de 

ANCSI, cu specificarea clară privind participanţii, rezultatele rezolvate pe etape şi implicaţiile 

financiare. 

 
2.2. Responsabilităţile locale şi naţionale (Direcţii strategice): 

1. Să realizeze activităţi de cercetare şi dezvoltare orientate către piaţă.  

2. Să coordoneze la nivel naţional activităţi de CD la cartof, sfeclă de zahăr şi plante 

medicinale şi să resolve o mare parte din activităţile programelor de CD la aceste culturi.   

 

Acestea vor include:  

a. Ameliorarea genetică la cartof, la speciile de plante medicinale şi la soiurile 

adaptate condiţiilor climatice din România pentru a obţine o mai mare utilizare a resurselor 

tehnologice şi de mediu potrivite pentru o agricultură sustenabilă şi ecologică. Aceasta va 

include dezvoltarea şi adoptarea de noi tehnologii pentru ameliorare (MAS, QTL), şi pentru 

producerea cartofului pentru sămânţă din categorii biologice superioare. 

b. Dezvoltarea tehnologiilor moderne  (from farm to fork) şi sisteme agricole pentru a 

îmbunătăţi producţia şi calitatea la culturile de cartof, sfeclă de zahăr şi plante medicinale, 

promovarea culturilor ecologice şi a energiei verzi (Departamentul de tehnologie)   

c. Furnizarea de sămânţă de înaltă calitate biologică din verigi superioare pentru 

cartof şi plante medicinale. 

3. Să perfecţioneze sistemele economice ale agriculturii (culturi şi animale) în zonele înalte şi 

pentru conservarea biodiversităţii specifice acestei regiuni.  

Pe termen scurt, aceasta va include: 
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a. Ameloiarea genetică, selecţia şi conservarea  rasei de taurine “Bălţata Românească” 

şi furnizarea de material genetic către fermieri şi asociaţii.  

b. Ameliorarea genetică, selecţia şi ameloirarea liniilor locale de curci şi furnizarea de 

material genetic din aceste linii către fermieri şi asociaţii.   

4. Transfer tehnologic al tuturor sectoarelor cum sunt producerea şi ameloirarea liniilor de 

animale către comunităţiile fermierilor  

 

Activităţile principale se vor axa pe: 

- obţinerea şi ameliorarea de noi soiuri de cartof cu potenţial pentru export şi selecţia 

soiurilor şi hibrizilor de sfeclă de zahăr şi a plantelor medicinale adaptate condiţiilor 

locale (secetă şi stress termic), tolerante la boli şi dăunători (în scopul reducerii 

inputurilor chimice) pentru o mai bună folosire a resurselor de mediu şi energetice. 

- îmbunătăţirea metodelor pentru producerea categoriilor biologice superioare la cartoful 

pentru sămânţă (culturi de ţesuturi, micro şi mini tuberuli), plante medicinale, cereale şi 

plante furajere 

- îmbunătăţirea tehnologiilor  integrate, precise, prietenoase faţă de mediu, pentru culturile 

din rotaţie utilizate în sistemele agricole montane sustenabile; 

- îmbunătăţirea fondului genetic la taurinele din rasa Bălţata Românească şi curci (rase 

româneşti) şi furnizarea de animale de calitate fermierilor din zonele montane.  

- instruiri şi informarea fermierilor şi a asociaţiilor fermierilor referitor la sistemele 

agricole profitabile, sustenabile şi sigure pentru zonele montane (conferinţe, întâlniri, 

workshop-uri, sesiuni de training, câmpuri demonstrative, zile ale câmpului organizate 

de Institut), 

- publicarea de lucrări ştiinţifice şi de transfer al cunoştiinţelor tehnologice  
 

2.3. Rezultate estimate 

La INCDCSZ Braşov se vor realiza unele obiective care vor genera următoarele rezultate 

estimative:  

 a) Centre de excelenţă: 

 - Modul biotehnologic (culturi de ţesuturi) cu realizarea variabilităţii genetice (prin metodele 

convenţionale sau neconvenţionale), cu producţia de forme parentale pentru noile programe de 

creare de genotipuri valoroase (2-3 combinaţii) şi producţia de 30.000-60.000 mini-tuberculi / an.

  - Modulul de agricultură de precizie va permite elaborarea de programe pentr u 

monitorizarea resurselor şi îmbunătăţirea managementului datelor bazate pe geo-referenţiere. 

Acestea vor fi efectuate pentru 4 unităţi de cartof pentru sămânţă, inclusiv hărţi de favorabilitate (2 / 

an) şi cele de risc (2 / an). Se va porni de la situaţia existentă (programul de modernizare a GIS-

ESRI) (2016). 

 b) Laboratoare acreditate pentru: 

• calitate (cartof, sfeclă de zahăr, plante medicinale) în câmp şi laborator; monitorizarea şi 

controlul bolilor şi a dăunătorilor  (nematozi, bacterii, virusuri) prin utilizarea testelor tip ELISA, 

PCR; (2018) 

• monitorizarea şi controlul pesticidelor specifice prin achiziţionarea standardurilor UE de 

siguranţă şi aplicarea (implementarea) tratamentelor fitosanitare (8-10 noi pesticide/an) (2020) 

 c) Transferurile de cunoştinţe - extensie  

Cunoştinţele acumulate pot fi transferate prin punerea în aplicare (realizarea) a rezultatelor de 

cercetare şi dezvoltare, şi studiul pieţelor privind utilizarea componentelor de marketing aplicând 

forme specifice în funcţie de utilizatori.  În acest fel se vor organiza cu sprijinul MADR, Direcţia de 

Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR) şi autorităţile locale câmpuri demonstrative. 

 d) Organizarea de simpozioane şi conferinţe la nivel naţional şi internaţional: 

 - Ziua Verde a Cartofului (naţional/an), 
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 - ziua cartofului pe judeţe (districte) (regional/an), 

 - monitorizarea şi prognoza vectorilor virusurilor, manei cartofului, gândacului din Colorado 

şi Clavibacter, 

 - publicarea şi tipărirea de materiale de diseminare (intern şi internaţional), pe sit-ul actual al 

Institutului., 

 - participarea la programele de televiziune locale şi naţionale, pe domenii din activitatea 

Institutului.   

 

2.3.1. Rezultatele cercetării 

Principalele rezultate din activitatea de CD a INCDCSZ: 

- Producerea de soiuri adaptate la condiţiile pedoclimatice din România şi cu potenţial de 

export (2-3 / an - 2020)  

- Furnizarea de categorii biologice superioare la cartoful pentru sămânţă şi plante 

medicinale (150 t/an), cu producerea de reactivi ELISA pentru PVM, PVX, PVS şi PVY 

(pentru 30.000 de teste/an) şi cu utilitând sistemele simplex şi multiplex în detectarea de 

virusuri la cartof, cu ajutorul RT- PCR. 

- Soluţii tehnologice şi practice pentru producerea economică de cartof, sfeclă de zahăr şi 

plante medicinale pentru fermieri, la toate nivelurile (3-4 /2020). 

- 50 juninci / an şi 6000 pui de curcă / an pentru vânzare către fermele private; 

- publicarea de lucrări ştiinţifice, transfer de cunoştinţe şi diseminare  

- valorificarea materialului genetic de la Baza Experimentală de Selecţie Animală 

   

 

 

2.3.2. Alte activităţi comerciale 

Marketingul de cercetare şi dezvoltare este o parte esenţială a activităţii institutului. Ca 

unitate cu orientare majoritară către cercetare cu carcter aplicativ cu obiective declarate de a cultiva 

soiuri noi şi de a produce mini-tuberculi şi cartofi pentru sămânţă de pre-bază, va trebui să 

desfăşoare şi o activitate comercială. Această activitate nu numai că păstrează cercetarea şi 

dezvoltare în prim plan, dar oferă şi credibilitate faţă de industriile cărora le furnizează marfa. 

 Ca institut de cercetare şi dezvoltare cu carácter aplicativ, vom promova o politică activă de 

atragere de noi surse de finanţare pe baza parteneriatelor de tip public – privat, un accent deosebit 

punndu-se pe contractele cu firmele naţionale şi multinaţionale furnizoare de inputuri (cartof 

sămânţă, produse pentru protecţia plantelor, fertilizanţi şi regulatori de creştere, utilaje şi 

echipamente, etc). 

Se va continua activitateqa de creare de noi soiouri de cartof care să corespundă dinamicii 

solicitărilor de piaţă din România şi UE, drepturile de autor constituindu-se în surse de finanţare a 

Institutului. Activitatea de producere de sămânţă se va concentra în proporţie de peste 80% în 

producerea de categorii biologice superioare, urmând ca prin transferul de pachete tehnologice 

complexe (soi + tehnologie specifică) pe baza unor contracte comerciale cu firme autorizate să 

transferăm producerea categoriilor biologice inferioare către acestea.  

 Valorificarea rezultatelor cercetării se va realiza şi prin promovarea a cel puţin a unei 

companii de tip spin-off până în anul 2020, ceea ce va avea ca efect şi asigurarea unei surse de 

finaţare. 

 

3. Strategia resurselor umane 

 În opinia noastră pentru a obţine principalul  obiectiv orientat spre piaţă al Institutului pe  

următorii 4 ani unul dintre cei mai importanţi factori îl reprezintă resursele umane. Prin 

reorganizarea Institutului, personalul total angajat a fost redus la 105 persoane, ca o consecinţă a 
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aplicării unui plan anual de evaluare a performanţelor angajaţilor, a creaştereii gradului de dotare în 

câmpurile experimentale şi reducerii pierderiilor de teren. 

 Pentru realizarea unei dezvoltări adecvate privind resursa umană la INCDCSZ Braşov, vom 

aplica manualul operaţional pentru personal în care există o descriere a atribuţiilor, obligaţiilor şi 

drepturile salariale.  
 

3.1. Program de pregătire profesională 

Pentru realizarea unui nivel competitiv naţional care să corespunde cu standardele UE, va fi 

realizat un plan de instruire a personalului, în principal pentru tinerii cercetători. 

În această direcţie vor fi organizate (de catre Institut prin proiectele de cercetare) perioade de 

pregătire individuale, în interiorul ţarii noastre (la USAMV Cluj, Timişoara, Bucureşti, UNIT 

Braşov) şi în străinătate. Vor fi perioade de pregătire de 1-6 luni în funcţie de profilul de activitate 

şi disponibilitatea partenerului străin: Belgia (CRA Gembloux, Universitatea din Leuven), 

Germania (compania Norika, Institutul Gross-Lusewitz), Spania (NEIKER, INORDE), Olanda 

(WUR). 

Din analizele făcute în fiecare departament, precum şi din strategia Institutului rezultă necesitatea 

formării personalului pe două nivele: 

 a) instruirea permanentă a întregului personal/angajaţi: 

- pentru cercetare şi personal auxiliar; 

- pe grupe de preocupare (legislaţie, directivelor UE, proiecte de licitaţii); 

- pe grupe profesionale (personal auxiliar). 

b) instruirile specifice pe termen mediu şi lung vor fi susţinute de proiecte la nivel naţional 

şi internaţional:  

- individuale (2-3 tineri cercetători/an) program de instruire în ţară şi în străinătate 2-6 luni; 

- participarea la instruire internaţională (1-2 cercetatori/an de la 2 săptămâni la 3 luni pentru 

cursuri organizate de WICC Wageningen, Olanda); 

- formare personală în proiecte de cercetare (Belgia, Spania,), 2-3 cercetători/an UE şi 

programe de mobilitate naţională; 

- participarea la conferinţe, simpozioane şi expoziţii naţionale şi internaţionale. 

 

 

 
3.2. Politica salarială bazată pe performanţe 

Pentru ridicarea nivelului profesional al angajaţiilor, pentru a-i menţine în activitatea de 

cercetare-dezvoltare şi pentru ridicarea nivelului de performanţă al Institutului se va introduce un 

sistem nou de salarizare, la început cu precauţii legale, care va fi aprobat în CA (Consiliul de 

Administraţie) şi se va introduce în Noul Contract Colectiv de Muncă. Mai ales pentru stimularea 

cercetătorilor va fi acordat pentru proiecte suplimentare 6% raportat la salariul brut în funcţie de 

rezultatele economice înregistrate până la sfârşitul anului.  (2015). 

Pe baza rezultatelor financiare înregistrate până la sfârşitul anului, conform cu HG nr 

1882/2006 Institutul Naţional poate constitui un fond de premiere de 20% din profit care poate fi 

distribuit pe baza criteriilor de performanţă ale angajaţilor. 
 

3.3 Sistemul de evaluare a performanţei pentru cercetători şi departamentele de cercetare 

Pe baza criteriilor de performanţă stabilite atât pentru cercetători cât şi pentru departamente 

de cercetare anual va fi analizată activitatea astfel încât să existe o ierarhie în funcţie de rezultatele 

obţinute, a eficacităţii economice, nivel de instruire, iniţiativă, abilităţile de lucru în echipă. 

Personalul pensionat este acceptat să fie angajat în condiţiile legale, salarial fiind justificat prin 

participare la proiecte obţinute competiţional.  
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Institutul îşi propune să crească numărul de cercetători prin recrutarea şi de reţinerea 

personalului de cercetare tânăr. Activităţile de cercetare ale Institutului sunt pe termen lung şi 
necesită o strategie de viitor pentru personalul care va asigura continuitatea şi coerenţa activităţilor 

de cercetare. 

 
3.5. Recrutarea şi menţinerea personalului 

 Pentru a atrage în Institut personal de cercetare calificat (inclusiv doctori) se vor lua 

următoarele măsuri: 

♦ Actualizarea permanentă a site-ului INCDCSZ,  

♦ Sprijin financiar pentru alte calificări profesionale cum ar fi studii de doctorat. 

♦ Program de dezvoltare pentru toţi specialiştii care acoperă trei domenii-cheie de competenţă, 

tehnice, profesionale şi de gestionare. 

 Avantajul acestui tip de sistem este faptul că acţionează pentru a consolida atingerea 

obiectivelor cheie ale proiectului, şi este suficient de flexibil pentru a se potrivi caracteristicilor 

specifice fiecărui proiect.  

 

4. Mecanisme de stimulare în cazul apariţiei de noi direcţii de cercetare . 

Stimularea apariţiei unor noi direcţii de cercetare este o modalitate importantă de a genera noi 

abordări pentru a atinge obiectivele principale ale Institutului, în următorii 6 ani: 

 - Consultarea periodică a fermierilor orivind problemele stringente ale activităţii lor va permite 

identificarea de noi direcţii de ceretare, determinate de dăunători noi legaţi de schimbările climatice, 

produse noi de prelucrare a cartofului, etc. 

- dezbateri permanente cu cercetători în Consiliul Ştiinţific şi analizarea propunerilor venite de la 

echipele de cercetare 

- Noi abordări identificate la diferite conferinţe ştiinţifice, întâlniri în grupuri consultative la nivel 

naţional (unităţi de cercetare, universităţi, companii de cercetare privată) sau de pe plan 

international (U.E., iniţiativele din Balcani şi regionale). 

- Fiecare cercetător trebuie să prezinte în faţa SC sau AC aspecte noi relevante observate în 

formarea  personală care a avut loc în ţară sau străinătate. 

- Institutul va organiza în fiecare an „Ziua Verde a Cartofului” unde mai mult de 300 de participanţi  

- Intensificarea cooperării cu Universităţile de profil. 

 

 

 

5. Infrastructura: planul de investiţii şi strategia CDI 

 Modernizarea infrastructurii de cercetare 

 Laboratoarele, serele şi o parte din echipamentele de câmp de la INCDCSZ  au urgent 

nevoie de renovare sau de reamenajare. Fără modernizare Institutul va fi în imposibilitatea de a 

concura pe scena europeană. Serele nu sunt adecvate fiind foarte vechi şi nu dispun de sisteme 

insect- proof performante. 

 Prin Programul MAKIS s-a asigurat renovarea în totalitate a clădirii principale a institutului, 

investiţia fiind suportată de Guvernul României şi Banca Mondială, în valoare de cca 2.000.000 

Euro. Prin acest program nu s-a reuşit dotarea cu mobilier specific centrelor de cercetare iar 

asigurarea echipamentelor şi aparaturii de laborator s-a realizat doar parţial. 

În general, utilajele pentru experimenţele de câmp sunt relativ vechi , în timp ce cele pentru câmpul 

clonal sunt moderne. De aceea, Institutul va propune un program de investiţii în utilaje şi maşini 

pentru a executa  experienţele de câmp mai eficient.  De asemenea este absolut necesară dezvoltarea 

unor spaţii de tip insect-proof necesare multiplicării rapide, în condiţii controlate a materialului 

clonal.  
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Planul multianual de dezvoltare pentru investiţii al INCDCSZ 2015-2020 

 

Nr. Denumire investiţie 
Termen de 

realizare 

Valoare 

estimată lei 

A. Construcţii civile   

I Reabilitare spaţiii experimentale depozitare  

2016 200.000 

 - reabilitare sistem izolare termică 

 - reabilitare sistem izolare hidrică 

 - reabilitare sistem de ventilaţie 

 - reabilitare sistem utilităţi 

 - reabilitare acoperiş hale pregătire material experimental 

 Reabilitare şi modernizare depozit şcoală 

2018 150.000 
 - reabilitare fundaţii 

 - reabilitare sistem izolare hidrică 

 - reabilitare sistem control factori de păstrare 

II Reabilitare sistem de canalizare şi epurare ape uzate 2017 120.000 

III  Reabilitare căi de acces 2017 60.000 

IV Eficientizare sistem energetic prin implementarea 

tehnologiilor moderne, neconvenţionale (panouri 

soalre, pompe de căldură, etc.) 

2020 300.000 

V Reabilitare spaţii adăpost şi instalaţii pentru baza 

experimentală de selecţie animală  

2016 250.000  - reabilitare acoperiş hală 

 - reabilitare şi automatizare sistem de monitorizare 

producţie de lapte 

VI Reabilitare şi modernizare spaţii insect-proof 2017 30.000 

VII Reabilitare laborator agricultură de precizie 2017 60.000 

VIII Reabilitare cameră climatizată server IT 2017 35.000 

 Studii de fezabilitate pentru obiectivele propuse 

pentru reabilitare 
2016-2020 120.000 

B.  Echipamente şi aparatură de laborator 

2016-2020 2.000.000 

 - echipamente pentru multiplicare in vitro 

 - echipamente pentru ameliorare-genetică 

 - echipamente pentru selecţie – calitate – păstrare 

 - echipamente pentru agricultură de precizie 

 - sistem climatizare server IT 

 - licenţe programe operare calculator 

C.  Echipamente şi utilaje pentru câmpuri experimentale 

şi de dezvoltare 

2016-2020 1.552.000  - pregătire pat germinativ 

 - înfiinţare şi întreţinere culturi  

 - recoltare, condiţionare şi transport 

D.  Echipamente şi utilaje specifice activităţii de selecţie 

animală 

2016-2020 1.480.000 
 - asigurarea bunăstării animalelor 

 - echipamente pentru incubare, eclozare şi nutriţie 

 - sistem de monitorizare producţie lapte 

 - echipamente pentru nutriţie şi evacuare dejecţii 



 9 

E.  Insruire şi perfecţionare profesională 

2015-2020 450.000 

 - Pregătiri profesionale pentru tinerii cercetători pe 

termen scurt şi mediu 

 - Pregătiri în ţară şi în străinătate pentru utilizarea de 

aparate noi 

 - Pregătiri de personal pentru îmbunătăţirea abilităţilor 

tehnice 

F.  Cheltuieli neprevăzute 2015-2020 150.000 

 Total:  6.957.000 

 

 

6. Transferul de tehnologie şi atragerea de fonduri non-publice 

 

6.1. Activităţi de transfer de tehnologie 

Nr. 
ACTIVITAT

E 

DATA 

ESTIMATĂ 

Cantitat

e 

RESPONSI

BILITATE 
OBS. 

1 

Sesiunea 

ştiinţifică 

anuală 

Oct/Nov 

2014-2020 
1/an 

INCDCSZ 

 

100 participanţi/an 

Nivel naţional/internaţional 

Grup ţintă: cercetători, fermieri, 

autorităţile locale,  

(noi rezultate în cercetare) 

2 

Conferinţe 

internaţionale 

şi naţionale  

2015-2020 3-4/an 

INCDCSZ 

Responsabilit

ate 

individuală 

2-3 cercetători/întâlnire 

Grup ţintă: cercetători, 

universităţi, fermieri 

(noi direcţii de cercetare, schimb 

de idei) 

3 

Întâlnirea 

naţională “Ziua 

verde a 

cartofului” 

Iulie 2015-

2020 
1/an 

INCDCSZ 

FNCR 

300 participanţi/an 

Nivel naţional/internaţional 

Principalii participanţi ai lanţului 

de cartof, opinii ale fermierilor, 

noi tehnologii practice 

4 

Zi deschisă 

pentru culturile 

de cartof, 

sfleclă de 

zahăr, plante 

medicinale 

Iunie-Iulie-

Sept. 

2015-2020 

2/an/cult

ură 

INCDCSZ 

FNCR 

FCSZR 

FMPG 

20-40/cultură/zi 

Opinii ale fermierilor, noi 

tehnologii practice 

5 
Câmpuri demo. 

Work-shops 

Iulie-Sept. 

2015-2020 

2/cultură

/ 

an 

INCDCSZ 

FNCR 

FCSZR 

FMPG 

15-20/grup 

Grup ţintă: cercetători, 

universităţi, farmieri 

Opinii ale fermierilor, noi 

tehnologii practice 

6 Publicaţii 2015-2020 30/an 

Consiliu 

Ştiinţific şi 

responsabilita

te personală 

Nivel naţional 

Internaţional (ISI, CAB)  

Grup ţintă: toţi participanţii din 

lanţul de cartof 

7 

Sămânţa de 

bază pentru 

cartof şi plante 

medicinale 

2015-2020 150 t/an 
INCDCSZ 

 

Companii private 

Cel mai bun material pentru 

sămânţă 
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6.2. Atragerea de fonduri non -publice prin contracte de cercetare 

Nr. COMPANIE ACORD 

PERIOAD

A 

ESTIMAT

Ă 

SUMA/ 

AN 

EURO € 

SUMA/P

ERIODĂ 

EURO € 

OBS. 

1 SC Solfarm 

SC. Hibridul 

SC. Romion 

SC.Agrico M 

SC. Biofarm 

Acorduri de co-

finanţare a proiectelor 

de cercetare 

2015-2020 10.000 

€/proiect/an-/ 

5-proiecte 

50.000 Pe bază 

competitiv

ă 

2 SC Solfarm 

SC.Agrico M 

SC Manos 

Acorduri de cercetare 

pentru elemente 

specifice  

2015-2020 20.000 

€/proiect/an 

2-3 proiectes 

40.000-

60.000 

Cercetare 

pentru 

Dithylench

us / 

Clavibacte

r 

3 INTERSNA

K - Germania 

Acorduri pentru 

producerea de 

sămânţă de bază 

2015-2020 50.000-

100.000 €/an 

200.000 Soiuri 

germane şi 

româneşti 

pentru 

procesare 

(tehnologie 

specială) 

4 Diferite 

companii 

multinaţional

e  

Acorduri cu companii 

de pesticide şi 

îngrăşaminte  

2015-2020 10-20 

teste/an 

800 €/test 

32.000-

64.000 

În funcţie 

de nivelul 

anual de 

testare 

 / 

companie 

5 Diferite 

companii 

multinaţional

e 

Platforme tehnologice 

de promovare 

2015-2020 1-2 / an 15-30.000  În funcţie 

de 

solicitările 

de 

colaborare 

 

 

7. Parteneriate strategice şi vizibilitate: evenimente, comunicare, colaborări 
 

7.1. Parteneriate strategice 

În scopul atingerii obiectivelor Institutului se vor menţine şi dezvolta parteneriatele: 
 La nivel naţional:: 

- Autorităţi (rol administrativ (MADR; MEC; ASAS) şi cele locale şi regionale). Vom furniza 

sprijinul ştiinţific şi tehnic pentru dezvoltarea de noi strategii naţionale în domeniul cercetării în 

agricultură,  

- Unităţi de cercetare (vom derula diferite proiecte de cercetare şi proiecte comune). 

o  Institute (alese pentru competenţa personalului şi a infrastructurii): INCDA Fundulea; 
IBNA Baloteşti; INMA Bucureşti; ICPA Bucureşti; IBA Bucureşti; ICDPP Bucureşti, 

ICDP Braşov).  
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o Staţiuni de cercetare (competenţă şi reputaţie a personalului SCDC Tg.Secuiesc, SCDC 
Mc.Ciuc, SCDA Suceava, CCDCPN Dăbuleni),  

o Universităţi (reputaţie bună, infrastructură şi personal instruit). Institutul are unele 

acorduri pe platforme comune de cercetare, şi vom fi parteneri pe proiecte de cercetare. 

Unii dintre cercetători sunt profesori şi mentori pentru master şi obţinerea de diplome de 

inginer şi studii practice ale studenţilor efectuate în institute. Univ. Transilvania Braşov, 

USAMV Bucureşti, USAMV Cluj; USAMV Iaşi; Univ Tehnică Cluj, Univ. Lucian 

Blaga Sibiu,  

o Federaţiile naţionale ale producătorilor (acces bun pe piaţă): FNCR; FCSZR; FMPG,  

o Companii private (infrastructură şi acces bun pe piaţă) la care am transfera rezultatele 

noastre, cum ar fi tehnologiile, sămânţa şi consultanţa. SC Solfarm- Sf. Gheorghe, SC. 

Hibridul- Hărman, SC. Romion -Zăbala, SC.Agrico M- Tg. Secuiesc, SC. Biofarm- Tg. 

Secuiesc, etc. 
 

La nivel internaţional: 

- Ameliorare (CRA Libramont Belgia, Bacs, Ungaria),  

- Dezvoltarea soiurilor (INORDE Spain, GNIS-France, INTERSNAKE, NORIKA, 

EUROPLAN-Germany; AGRICO-Holland),  

- Proiecte ERA (NEIKER Spain, WUR Wageningen Holland,  

- Instruire personală (INORDE Spain, WICC Wageningen Holland, SAC U.K., CIP Lima 

Peru),  

- Companii private pentru proiecte economice comune  
 

7.2. Acţiuni suplimentare pentru creşterea vizibilităţii Institutului 

 

- Organizarea anuală (5-10 iulie)  a participărilor la “Ziua verde a Cartofului” (300 

participanţi în Braşov, Suceava, Covasna, Harghita) şi Sesiunea Ştiinţifică anuală a 

Institutului (Noiembrie) atât la nivel naţional cât şi la nivel internaţional;  

- Rezultatele ştiinţifice vor fi publicate în lucrări naţionale şi internaţionale (B+, ISI, CAB  

etc), 

- Institutul va participa la diferite simpozioane organizate de MEC, ASAS, (2-3/an cu 5-10 

participanţi din partea noastră ) 

- Institutul va participa la expoziţii naţionale şi internaţionale şi târguri agricole 

(INDAGRA, INVENTICA, PROINVENT) (10-15 participanţi şi 2-3 târguri /an) 

- Organizarea câmpurilor demonstrative cu soiuri româneşti în ţară (în ferme şi unităţi de 

cercetare, 4-5/an în principalele regiuni în care se cultivă cartoful) şi în străinătate (1-3 în 

fermele din Ungaria, Republica Moldova şi Belgia) 

- Organizarea următorului Congres Internaţional al Cartofului W.P.C. (Congresul 

Internaţional al Cartofului) (2015 sau 2018, sunt aşteptaţi mai mult de 500 de participanţi). 

 

 

 

 

    DIRECTOR GENERAL,    DIRECTOR ŞTIINŢIFIC, 

Dr.ing. Sorin Claudian CHIRU   Dr.ing. Victor DONESCU 


