AGENDA ȘTIINȚIFICĂ

RONAVEC - RO National Vegetal Genetic Resources Centre AGENDA
ȘTIINȚFICĂ

AGENDA ȘTIINȚIFICĂ
2021-2027
RONAVEC

ELABORAT DE:
 Drd. Ing. Cercetător Ştiinţific, Bianca MUŞAT - Presedintele Consiliului Științific –
Coordonator științific
 Drd. Ing. Cercetător Ştiinţific, Camelia BRATU – Expert
 Ing. Cercetător Ştiinţific, Geanina NEGOŞANU – Expert
 Dr. Ing. Cercetător Ştiinţific grad. III, Matilda POPESCU - Expert
 Asistent cercetare,Ing. Cristian ŞOMOIAG – Asistent

APROBAT:
DIRECTOR
Dr. Ing Costel Vînatoru
Banca de Resurse Genetice
Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău

Buzău
ROMÂNIA

Banca de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și
Medicinale

1

RONAVEC - RO National Vegetal Genetic Resources Centre AGENDA
ȘTIINȚFICĂ

CUPRINS:
CONTEXT - JUSTIFICARE ȘI DOMENIU DE APLICARE ....................................................... 3

I.
II.

NECESITATEA INTERVENȚIEI ȘI RELEVANȚA ȘTIINȚIFICĂ ...................................... 6

III.

DESCRIERE INFRASTRUCTURA CERCETARE RONAVEC ............................................ 18

IV.

MANAGEMENT ȘI SUSTENABILITATE ............................................................................... 24

IV.1 – BUGETUL RONAVEC ............................................................................................................ 28
IV.2 – STRUCTURA DE VENITURI SI CHELTUIELI RONAVEC ............................................ 33
ACCESUL SI UTILIZAREA – PRIORITĂȚI ȘI PRINCIPII ..................................................... 35

V.
VI.

STRATEGIA DE COMUNICARE ............................................................................................. 39

ANEXA I - ECHIPAMENTE AFERENTE LABORATOARELOR RONAVEC ......................... 43
ANEXA II – PREZENTAREA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE ................................................. 56

 SECȚIUNE I – SCRISORI DE SUSTINERE SI EXPRESII DE INTERES COLABORARE
RONAVEC
 SECȚIUNE II – CV-URILE MEMBRILOR ECHIPEI DE IMPLEMENTARE

Buzău
ROMÂNIA

Banca de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și
Medicinale

2

RONAVEC - RO National Vegetal Genetic Resources Centre AGENDA
ȘTIINȚFICĂ

I.

CONTEXT - JUSTIFICARE ȘI DOMENIU DE APLICARE

Pentru argumentarea înființării Infrastructurii de Cercetare pornim de la premisa că rolul
unui stat este acela de a garanta supravieţuirea naţiunii din limitele sale teritoriale. În contextul
nostru, securitatea alimentară are un rol deosebit în contextul păstrării suveranităţii statului.
Asigurarea securităţii alimentare reprezintă, în societatea contemporană, nu numai o
problemă vitală pentru o mare parte a populaţiei globului, ci şi o cerinţă majoră pentru
desfăşurarea normală a vieţii internaţionale. Prima condiţie a existenţei individului considerat
separat, dar şi a unei comunităţi în ansamblul său, este hrana. Un sistem agroalimentar performant
are menirea să asigure securitatea şi siguranţa alimentară a populaţiei unei ţări, care să funcţioneze
indiferent de fluctuaţiile diverşilor factori care îl influenţează. Rolul său mai include contribuţia la
consolidarea Produsului Intern Brut (P.I.B.), aportul la realizarea unor resurse umane, participarea
ţării la schimburile internaţionale de produse agroalimentare.
Tratatul internațional privind Resursele Genetice Vegetale pentru Alimentație și
Agricultură (2004) și Strategia Globală pentru Conservarea Plantelor (2011 – 2020) adoptată de
Convenția pentru Diversitate Biologică în anul 2002 subliniază necesitatea conservării eficiente a
resurselor genetice vegetale pentru alimentație și agricultură ca mijloc de contracarare a ratei
actuale de pierdere a biodiversității, determinată de agricultura industrializată. Prin legea 36 (2019)
care ratifică Protocolul Nagoya, Romania se angajează să îşi armonizeze legislatia şi să creeze
infrastructuri care să gestioneze resursele genetice în conformitate cu standardele internaţionale,
iar prin art. 15 din Convenția privind diversitatea biologică se recunoaşte contribuția importantă
la dezvoltarea durabilă pe care o au transferul de tehnologie și cooperarea pentru construirea de
capacități de cercetare și inovare în vederea punerii în valoare a resurselor genetice.
Romania, prin poziţia sa geografică şi formele variate de relief deţinute, a favorizat
menţinerea şi multiplicarea unui număr mare de specii vegetale, fiind considerată cel mai mare
rezervor de biodiversitate din Europa, motiv pentru care un bun cunoscator al agriculturii
tradiţionale româneşti, Dl. Friederich Wilhelm Graefe zu Baringdorf, fost vicepreşedinte al
Consiliului de Agricultură şi Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, apreciază că Romania
deţine cea mai mare varietate de plante regionale şi tradiţionale din Europa, iar Romalo M., în
2007, considera resursele genetice vegetale din Romania o „adevarată comoară”. In sprijinul
acestor afirmatii stau Studiile realizate de Academia Romana si publicate in lucrarea „Flora
Romaniei”, in 10 vol. (link), Catalogul Oficial al Soiurilor de Plante de Cultura din Romania
(https://istis.ro/image/data/download/catalog-oficial/CATALOG%202020.pdf),
resursele
conservare si gestionate de Gradinile Botanice din Romania( Jibou - Gradina Botanica Vasile Fati
Jibou (ccbjb.ro); Iași - Gradina Botanica Iasi - Home (uaic.ro); Cluj - Grădina Botanică "Alexandru
Borza", Universitatea Babeș-Bolyai (ubbcluj.ro); Timișoara - Direcţia de Mediu a municipiului
Timişoara (dmmt.ro); București - Gradina Botanica - „Dimitrie Brandza" a Universitatii din
Bucuresti (unibuc.ro); Târgu Mureș - http://merg.in/mures/de-vizitat/natura/gradina-botanicaBuzău
ROMÂNIA
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targu-mure-3051.htm;
Craiova
https://www.ucv.ro/campus/puncte_de_atractie/gradina_botanica/prezentare.php;
Galați
CMSNGL: Complexul Muzeal de Stiintele Naturii Galati), si nu in ultimul rand cele peste 10.000
de genotipuri detinute de Banca de Resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultură,
Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău.
Romania este recunoscuta la nivel institutional si stiintific european si international
ca fiind tara cu cea mai bogata biodiversitate vegetala din Europa. Desi detine acest
patrimoniu genetic valoros, pana in prezent nu are o infrastructura specializata acreditata
national si international capabila sa prospecteze, identifice, evalueze, conserve si sa valorifice
resursele genetice vegetale existente pe teritoriul tarii. Ca urmare a acestei situatii s-a constatat ca
din cauza absentei unei structuri/unui plan strategic de conservare, Romania a pierdut in ultimii
ani resurse genetice valoroase. Alte resurse se afla in mare pericol de a-si pierde identitatea, fiind
supuse fenomenului de eroziune genetica, drift sau chiar mutatii genetice. Ca urmare a acestei
situatii, la care se adauga si efectele negative generate de contextul schimbarilor climatice, etc., se
impune in regim de urgenta realizarea unei infrastructuri de cercetare specifice domeniului vegetal,
cu aplicabilitate pe legumicultura, floricultura, plante aromatice si medicinale, stiindu-se ca acest
domeniu este cel mai vulnerabil din patrimoniul genetic autohton. Plantele din grupele mentionate
sunt majoritatea plante anuale, cu o capacitate mica de pastrare dupa recoltare, semintele isi mentin
germinatia doar 2-3 ani, insumeaza cel mai mare numar de specii, la care se adauga totalitatea
cultivarelor componente constand in soiuri, populatii locale, plante endemice, etc. Aceasta
reprezinta cel mai mare procent din componenta biodiversitatii agricole romanesti.
Plantele legumicole, floricole, aromatice și medicinale fiind alogame (cu polenizare
entomofilă) necesită spații mari de izolare între soiuri, motiv pentru care viabilitatea și puritatea
soiurilor sunt foarte greu de menținut. Astfel, s-au pierdut de-a lungul timpului foarte multe creații
autohtone valoroase, care au fost radiate în timp din Catalogul Oficial al Plantelor de Cultura din
România. Pe lângă cultivarele înregistrate de-a lungul timpului în Catalogul Oficial al Plantelor de
Cultură din România, s-au pierdut foarte multe cultivare valoroase denumite populații locale, care
au fost cultivate în sistem gospodăresc.
In prezent nu există o infrastructura coerenta de cercetare si conservare a resurselor
genetice vegetale și se impune implementarea unui sistem nou de colectare, actualizat în
concordanță cu normele internaționale de descriere a fiecărui genotip respectiv UPOV, CPVO,
IPGRI, etc iar cultivarele valoroase nu sunt amprentate genetic, motiv pentru care nu putem
demonstra identitatea lor. Este absolut necesar ca resursele genetice existente, dar și cele care se
pot identifica, aclimatiza sau adapta condițiilor agro-eco-climatice prezente și viitoare să fie tratate
ca patrimoniu național si să fie protejate corespunzător, prin infrastructuri specializate si
menținerea unei diversități genetice cât mai bogate, constituind o premisă a asigurării securității
alimentare a României pe termen lung.
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Conform datelor oferite de FAO, in lume functioneaza 1750 Banci de Gene, ce respecta
standardele internationale FAO. Romania, pana in prezent nu are nici o institutie acreditata care sa
functioneze dupa normele si standardele internationale in vigoare. In Europa regasim un numar
mare de Banci de Resurse Genetice Vegetale specializate pe domenii (ex. Kostrzyca Forest Gene
Bank, Poland - Poland - EUFORGEN European forest genetic resources programme; Plant Gene
Bank Lithuania - AGB; The Centre for Plant Diversity(NODIK) Hungary - Homepage
(nodik.org); Plant Genetic Resources in the Czech Republic- Plant Genetic Resources in the Czech
Republic (gzr.cz); Millennium Seed Bank GENE ISRAEL- Millennium Seed Bank | Kew;
Deutsche Genbank Zierpflanzen- BSA: Deutsche Genbank Zierpflanzen (bundessortenamt.de);
Genbank für Wildplanzen für Landwirtschaft und Ernährung - Genbank für Wildpflanzen für
Landwirtschaft und Ernährung | BGBM; The Agricultural Research Organization – Volcani Center
Israel - Agricultural Research Organization - Volcani Center | Ministry of Agriculture & Rural
Develpoment (moag.gov.il); National Seed Bank Bulgaria - Страницата не е открита – Институт
по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово (ipgrbg.com); INRA Biological
Resource Centers (BRC) France - GnpIS - Genetic resources (inra.fr); CRB T Tropicales de
Montpellier France - Centre de Ressources Biologiques Tropicales de Montpellier (cirad.fr);
Banco Portugues de Geroplasma Vegetal Portugal - Accessions - GRIN-Global Web v 1.10.5.0
(iniav.pt); NordGEN - SESTO - Genebank Documentation System Sweden - Our work - NordGen;
The Millennium Seed Bank Partnership Data Warehouse United Kingdom - Millennium Seed
Bank Partnership Data Warehouse: Data Warehouse - BRAHMS Online (kew.org); INIA- Centro
de Recursos Fitogeneticos – Genebank - : INIA :).
Prin înființarea unei noi infrastructuri de cercetare in cadrul Băncii de Resurse Genetice
Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău se reduc
semnificativ riscurile evidențiate mai sus. Totodată, IC are o contribuție majoră în menținerea
siguranței și securității alimentare naționale. De asemenea poate contribui major la redresarea
horticulturii românești, prin introducerea în cultură a soiurilor autohtone cu potențial de producție
și calitate superior și poate genera un număr mare de proiecte de dezvoltare regionale și naționale.
Având în vedere cele expuse mai sus, considerăm că înființarea și dezvoltarea
infrastructurii aferente Băncii, va avea impact deosebit asupra implementării principalelor
obiective ale cercetării științifice desfășurate de instituție, în domeniul păstrării în condiții de
siguranță a biodiversității vegetale relevante pentru agricultură și alimentație de la toate speciile
cu înmulțire sexuată, respectiv furnizarea de material genetic diverșilor utilizatori, atât pentru
introducerea în cultură, cât și pentru activitățile de pre-ameliorare și ameliorare a plantelor
cultivate, precum și coordonarea la nivel național a activităților desfășurate în cadrul programelor
internaționale de conservare a resurselor genetice vegetale.
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II.

NECESITATEA INTERVENȚIEI ȘI RELEVANȚA ȘTIINȚIFICĂ

România este recunoscută de lumea științifică internațională și de autoritatea europeană în
materie ca fiind țara cu cea mai bogată biodiversitate vegetală din Europa. Cu toate acestea, deși
deține acest tezaur verde deosebit de valoros, concretizat în soiuri, hibrizi, populații locale și plante
endemice din flora spontană, în prezent aceste resurse sunt periclitate. Un studiu realizat recent
demonstrează că, numai în domeniul legumiculturii, România a pierdut după anul 1990 peste
2600 de creații înscrise în Catalogul Oficial al Plantelor de Cultură. La acestea se adaugă atât
un număr mare de populații locale, varietăți endemice, cât și bazele de germoplasmă deținute de
către unitățile de cercetare, care au dispărut odată cu desființarea acestora. Precizăm că după anul
1990 au fost desființate peste 70 de unități de cercetare de profil ce dețineau resurse genetice!
În trecut, România își asigura aproape în totalitate necesarul de sămânță pentru producția
agricolă autohtonă și devenise, totodată, și un exportator important de semințe, valorificând din
plin, cu eficiență economică maximă, resursele genetice autohtone.
În prezent, România este condiționată sever de importurile de semințe, neputând asigura
nici măcar un minim necesar din producția proprie. Utilizarea pe scară largă a semințelor importate
ridică prejudicii financiare, pedoclimatice și de calitate a solurilor și culturilor. Prețurile de
achiziție sunt extrem de mari (de exemplu, prețul unui gram de sămânță hibridă de tomate
echivalează cu prețul unui gram de aur). Anual, România transferă sume impresionante, de ordinul
miliardelor de euro, pentru procurarea de material semincer. Creațiile importate nu corespund
întotdeauna condițiilor pedoclimatice din România şi nici chiar cerinţelor cultivatorilor şi
consumatorilor. Importurile de seminţe şi materialul biologic vegetativ, răsaduri, arbuşti, pomi,
viţa de vie, flori, etc. au deschis calea unor boli şi dăunători noi, extrem de periculoşi, mulţi dintre
ei imposibil de combătut, cu efecte dezastruoase asupra mediului şi producţiei.
Absența unei strategii naţionale de conservare a resurselor genetice vegetale aflate în
proprietatea statului român, pentru obţinerea cărora, în timp, s-au cheltuit sume uriaşe cu
unităţile de cercetare, a condus la pierderea şi deprecierea accentuată a acestora. O parte
importantă a fost transferată în străinătate, la unităţi de cercetare similare sau chiar în bănci de
gene, rezultând deprecierea continuă a patrimoniului genetic naţional (ceea ce constituie o
vulnerabilitate la adresa securității alimentare a României).
Resursele genetice sunt expuse şi altor pericole majore:


schimbările climatice, fenomen care se intensifică şi devine tot mai imprevizibil de la an
la an, prin apariţia de fenomene meteorologice extreme, care determină fenomenul de
eroziune genetică (până la pierderea identităţii). Impactul schimbărilor climatice este deja
observat şi sunt prevăzute a deveni mai pronunţate. Evenimentele climatice extreme,
inclusiv valurile de căldură, perioadele de secetă şi de inundaţii sunt preconizate a deveni
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mai frecvente şi mai intense. În Europa, cele mai mari creşteri de temperatură se produc în
sudul Europei şi în regiunea arctică. Precipitaţiile scad în sudul Europei şi cresc în
nord/nord-vest. Aceasta determină impacturi asupra ecosistemelor naturale, a sănătăţii
umane şi a resurselor de apă. Sectoarele economice, precum silvicultura, agricultura,
turismul şi construcţiile vor suporta în mare parte consecinţe dăunătoare.

Spații protejate distruse de inundații


plantele invazive pun în pericol plantele de cultură, conducând la deprecierea acestora şi
pierderea semnificativă a producţiei. Ca urmare a dezechilibrelor ecologice care s-au
accentuat de la an la an, speciile de plante parazite au devenit foarte agresive, ocupând din
ce în ce mai mult teren în detrimentul plantelor de cultură, cu efecte grave asupra menținerii
biodiversității.

Cuscuta campestris- tortel


Sol depreciat

Sorghum halepense-costrei

biotehnologiile moderne, în special OMG-urile (organismele modificate genetic)
depreciază resursele autohtone mergând până la pierderea acestora;
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produsele chimice folosite în agricultură constituie de cele mai multe ori factori mutageni,
fiind cunoscut că cele mai agresive sunt erbicidele, prin provocarea de mutaţii genetice
ireversibile, generatoare de anomalii genetice;
accidentele chimice, nucleare pot provoca adevărate dezastre în lumea vegetală,
culminând cu pierderea definitivă a identității soiurilor. De exemplu, accidentele nucleare
de la Cernobîl şi Fukushima au distrus pe o rază mare întreaga lume vegetală. Cercetările
întreprinse au demonstrat că, deşi în apă, sol și aer nivelul de radioactivitate se afla în limite
acceptabile, la nivelul plantelor concentraţiile erau mult mai ridicate. Până și în prezent,
conform unor studii realizate pe ciupercile din pădurile Bavariei, concentraţia radiaţiilor
radioactive este alarmant de mare, deşi au trecut 35 de ani de la accidentul nuclear de la
Cernobîl.

Efectul accidentului nuclear de la Fukushima-Daiichi, 2011, asupra legumelor și fructelor


agenții patogeni (boli şi dăunători).
În România apar tot mai frecvent boli şi dăunători care contribuie la deprecierea resurselor
genetice. Pe lângă cheltuielile mari cu achiziţionarea substanţelor de combatere, care pun în pericol
de cele mai multe ori mediul şi chiar omul, acestea generează deprecierea resurselor genetice.
Dependența de importul de material semincer a introdus în țara noastră boli şi dăunători extrem de
periculoşi și agresivi. În lipsa unor măsuri ferme și rapide de tratare, aceștia s-au extins și
generalizat la nivelul întregului teritoriu național1.
Pe lângă cheltuielile mari cu achiziţionarea substanţelor de combatere, care pun în pericol
de cele mai multe ori mediul, omul și cu pierderi de producție, acestea sunt un vector principal in
deprecierea resurselor genetice. Dependența de importul de material semincer a permis
1

De exemplu: Tuta absoluta (molia tomatelor), virusul rugozităţii tomatelor, Xanthomonas, Agrobacterium spp.
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introducerea în țara noastră de boli şi dăunători extrem de periculoşi și agresivi. În lipsa unor
măsuri ferme și rapide de tratare, aceștia s-au extins și generalizat la nivelul întregului teritoriu
național.
Este cazul dăunătorului Tuta absoluta (molia tomatelor), care nu poate fi combătut până în
prezent prin niciun mijloc chimic sau biologic. Acesta a fost semnalat în România în anul 2010,
însă absența mecanismelor eficiente de abordare a problemei a cauzat declararea sa oficială abia 9
ani mai târziu, timp suficient pentru ca dăunătorul să se extindă la nivel naţional şi să afecteze un
număr mare de specii, cu precădere cele din familia Solanaceae. De câţiva ani a fost semnalat şi
virusul rugozităţii tomatelor, virus ce poate contamina peste 120 specii de plante de cultură. Nici
acesta nu a fost declarat oficial până în prezent, deşi ţările vecine şi Franţa, în 2019, au declarat
stare de alertă naţională cu privire la acest dăunător.

Tuta absoluta – molia fructelor de tomate Pătarea maronie și rugozitatea fructelor de tomate –
TBRFV
Orice specialist care lucrează în agricultură ştie că din asolament nu trebuie să lipsească
speciile din familia Leguminoase (fasole, mazăre, soia, bob, etc.), acestea având capacitatea de a
fixa azotul atmosferic la nivelul sistemului radicular, îmbogăţind solul in elemente nutritive şi fiind
excelente premergătoare pentru culturi. Deşi aceste specii ocupau suprafeţe mari în trecut
(România fiind chiar exportator de fasole), astăzi țara noastră depinde de produsele de import
pentru această categorie. Unul din motivele actualei stări de fapt îl constituie contaminarea acestor
specii autohtone cu o bacterie extrem de periculoasă, Xanthomonas, ce se inoculează în sol, se
păstrează mai mulţi ani şi se transmite cu uşurinţă prin sămânţă. Mare parte din terenurile ţării sunt
contaminate cu această bacterie, care împiedică producerea seminței.
O altă bacterie extrem de periculoasă, care a condus la un dezastru în pomicultura, după
anul 1990, este Agrobacterium spp. cunoscut popular sub denumirea de focul bacterian, patogen
care a distrus suprafeţe mari din pomicultura românească. Aceasta bacterie a suferit mutații și s-a
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transmis și la speciile erbacee, provocând pagube importante în ceea ce priveşte producţia și fiind
cauza unei veritabile implozii genetice (prin distrugerea mesajului genetic al speciilor). Este
cunoscut faptul că aceasta bacterie a fost folosită pentru început la obţinerea OMG-urilor, iar în
prezent o întâlnim pe aproape întreg teritoriul ţării. Pe lângă exemplele date mai sus, sunt mulţi
alţi patogeni extrem de periculoşi care afectează major soiurile autohtone, biodiversitatea vegetala
a tarii.
Problematica siguranţei alimentare capătă noi valenţe pe fondul manifestării fenomenului
globalizării, în condiţiile dezvoltării fără precedent a comerţului cu produse agroalimentare.
Garantarea securităţii alimentare constituie un interes vital pentru populaţia României şi o
cerinţă majoră pentru desfăşurarea normală a vieţii sociale. Prin urmare, abordarea cu privire la
asigurarea securității alimentare se circumscrie concepţiei generale contemporane cu privire la
securitate în general, care trebuie realizată la nivel global, regional şi național.
Absenta unei infrastructuri specializate pe acest domeniu a condus la pierderea si
deprecierea genetica a unui fond mare de germoplasma. An de an sunt scoase din Catalogul
Oficial al Soiurilor de Plante de Cultura din Romania numeroase creatii biologice si inlocuite cu
altele
noi
(a
se
vedea
link
https://istis.ro/image/data/download/catalogoficial/CATALOG%202020.pdf), cele inlocuite raman in deriva, neexistand institutii responsabile
cu pastrarea si conservarea acestor resurse. La acestea se adauga si pierderile mari de resurse
genetice, ca efect al desfiintarii unui numar mare de unitati de cercetare de profil din Romania,
care detineau colectii valoroase de germoplasma ce nu au fost niciodata inscrise in Cataloagele
Plantelor de Cultura (ex. Statiunile Legumicole desfiintate Işalniţa, Brăila, Arad). Acestea au
activat in areale geografice diferite si au avut in studiu resursele genetice zonale.
Tot la capitolul pierdere si depreciere se incadreaza si resursele genetice utilizate de
cultivatorii locali care au folosit in sistem traditional resurse genetice cu statut de populatii locale
sau eterogene si care nu au beneficiat de inventariere, descriere si protejare la nivel zonal si
national (ex. populatii locale de usturoi De Ramnicu-Sărat, De Moldova, De Copălău, De Cenad,
traditionalii Pepeni de Dăbuleni, varietatile de praz din Oltenia). Un studiu realizat recent de catre
Banca de Resurse Genetice Vegetale Buzau a demonstrat ca in ultima perioada Romania a pierdut
peste 2600 de soiuri de plante de cultura ce au fost inscrise in Cataloagele Oficiale elaborate de
MADR. La acestea se adauga si resursele genetice pierdute mentionate mai sus. Multe dintre aceste
resurse pierdute au constituit adevarate branduri pentru lumea genetica vegetala, ex.: soiul de ceapa
Aurie de Buzău, prima creatie romaneasca ce se infiinteaza prin semanare directa, soiul de ceapa
Diamant, care a ocupat cele mai mari suprafete cultivate in Romania pana in prezent, tomatele
Aurora, Inimă de Bou, Işalniţa 50, Export II, De Ţigăneşti, patlagelele vinete Danubiana,
Bucureştene, Pana Corbului, varza Licurişca, Gloria, ardei gras Galben de Banat, Export, ardei
gogoşari Bucureşteni, Splendid, castraveti cornichon De Bistriţa, castraveti de câmp Topaz.
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La aceste pierderi uriase inregistrate pana in prezent din cauza absentei unei infrastructuri
specializata pe acest domeniu si acreditata se adauga si pericolele majore care afecteaza din temelie
lumea genetica vegetala.
În contextul celor anterior prezentate, scopul RONAVEC - RO National Vegetal Genetic
Resources Centre este acela de a asigura facilitați si instalatii performante, echipamente si
dotari corporale/necorporale bazate pe tehnologie avansata, resurse umane înalt calificate,
impreuna cu resurse de cunoștințe si/sau informații științifice structurate (referitoare la
resursele genetice vegetale), precum si furnizarea serviciilor conexe pentru a fi utilizate de către
comunitatea științifica in activitatea de cercetare privind explorarea, inventarierea, colectarea,
conservarea si valorificarea resurselor fitogenetice.
Scopul RONAVEC se subsumeaza in integralitate obiectului de activitate al institutiei
coodonatoare (Banca de Resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante
Aromatice și Medicinale Buzău) , iar activitatile de cercetare propuse la nivelul noii infrastructuri
vor contribui in mod esential la indeplinirea atributiilor acesteia.
De asemenea, noua infrastructura isi propune urmatoarele ținte:
 creșterea gradului de dezvoltare a capacității de explorare, inventariere, colectare,
cercetare-dezvoltare și conservare a resurselor fitogenetice, în scopul prevenirii și
gestionării efectelor negative legate de schimbările climatice și a altor factori externi care
contribuie la eroziunea si deprecierea genetică a resurselor genetice vegetale;
 prevenirea, combaterea și gestionarea riscurilor cauzate de eroziunea si deprecierea
genetică a resurselor genetice vegetale, prin realizarea de investiții specifice în
infrastructura de cercetare și conservare a resurselor fitogenetice, în vederea protecției și
conservării ecosistemelor naturale, a culturilor agricole, infrastructurii și bunurilor publice
și private;
 dezvoltarea monitorizării efectelor negative legate de eroziunea si deprecierea genetică a
resurselor genetice vegetale, în scopul eficientizării măsurilor de reducere a efectelor,
prevenirii şi combaterii lor;
 implementarea mecanismelor instituționale pentru asigurarea monitorizării și mentenanței
infrastructurii de cercetare pentru conservarea resurselor fitogenetice, în vederea creșterii
gradului de rezilientă în acord cu standardele naționale și internaționale în domeniu;
 asigurarea contribuției la ameliorarea și identificarea genotipurilor cu rezistență sporită la
stresul termohidric produs de schimbările climatice.
Pentru atingerea scopului si a țintelor descrise mai sus sunt necesare si se propun investiții
pentru înființarea unei noi infrastructuri de cercetare, așa cum sunt acestea descrise in
capitolele următoare, anume:
 investiții în active fixe, inclusiv în infrastructura de cercetare pentru explorarea,
inventarierea, colectarea, cercetarea-dezvoltarea și conservarea resurselor fitogenetice;
Buzău
ROMÂNIA

Banca de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și
Medicinale

11

RONAVEC - RO National Vegetal Genetic Resources Centre AGENDA
ȘTIINȚFICĂ
 investiții în active necorporale pentru explorarea, inventarierea, colectarea, cercetareadezvoltarea și conservarea resurselor fitogenetice.
Asigurarea securităţii alimentare reprezintă, în societatea contemporană, nu numai o
problemă vitală pentru o mare parte a populaţiei globului, ci şi o cerinţă majoră pentru desfăşurarea
normală a vieţii internaţionale. Prima condiţie a existenţei individului considerat separat, dar şi a
unei comunităţi în ansamblul său, este hrana. Un sistem agroalimentar performant are menirea să
asigure securitatea şi siguranţa alimentară a populaţiei unei ţări, care să funcţioneze indiferent de
fluctuaţiile diverşilor factori care îl influenţează. Rolul său mai include contribuţia la consolidarea
Produsului Intern Brut (P.I.B.), aportul la realizarea unor resurse umane, participarea ţării la
schimburile internaţionale de produse agroalimentare.
Unul dintre dezideratele de baza ale activitații de cercetare propuse la nivelul RONAVEC
este ca resursele genetice existente, dar și cele care se pot identifica, aclimatiza sau adapta
condițiilor agro-eco-climatice prezente și viitoare să fie tratate ca patrimoniu național, să fie
protejate corespunzător si sa mențina o diversitate genetica cât mai bogata, constituind o
premisă a asigurării securității alimentare a României pe termen lung.
De asemenea, IC RONAVEC contribuie major la redresarea horticulturii românești
prin introducerea în cultură a soiurilor autohtone cu potențial de producție și calitate superioare și
poate genera un număr mare de proiecte de dezvoltare regionale și naționale care sa implice resursa
umana inalt specializata.
Un studiu realizat recent demonstrează că, numai în domeniul legumiculturii, România a
pierdut după anul 1990 peste 2600 de creații înscrise în Catalogul Oficial al Plantelor de Cultură.
La acestea se adaugă atât un număr mare de populații locale, varietăți endemice, cât și bazele de
germoplasmă deținute de către unitățile de cercetare care au dispărut odată cu desființarea acestora.
Precizăm că după anul 1990 au fost desființate peste 70 de unități de cercetare de profil ce dețineau
resurse genetice (Statiuni Legumicole desfiintate ca Işalniţa, Brăila, Arad) Desfiintarea acestor
unitati de cercetare a avut impact negativ atat asupra resursei umane dar si asupra dezvoltarii
economice a zonelor legumicole respective.
În trecut, România își asigura aproape în totalitate necesarul de sămânță pentru producția
agricolă autohtonă și devenise, totodată, și un exportator important de semințe, valorificând din
plin, cu eficiență economică maximă, resursele genetice autohtone.
În prezent, România este condiționată sever de importurile de semințe, neputând asigura
nici măcar un minim necesar din producția proprie. Utilizarea pe scară largă a semințelor importate
ridică prejudicii financiare, pedoclimatice și de calitate a solurilor și culturilor. Prețurile de
achiziție sunt extrem de mari (de exemplu, prețul unui gram de sămânță hibridă de tomate
echivalează cu prețul unui gram de aur).
Anual, România transferă sume impresionante, de ordinul miliardelor de euro, pentru
procurarea de material semincer. Creațiile importate nu corespund întotdeauna condițiilor
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pedoclimatice din România şi nici chiar cerinţelor cultivatorilor şi consumatorilor. Importurile de
seminţe şi materialul biologic vegetal, răsaduri, arbuşti, pomi, viţa de vie, flori, etc. au deschis
calea unor boli şi dăunători noi, extrem de periculoşi, mulţi dintre ei imposibil de combătut, cu
efecte dezastruoase asupra mediului şi producţiei. Pe lângă cheltuielile mari cu achiziţionarea
substanţelor de combatere, care pun în pericol de cele mai multe ori mediul, omul și cu pierderi de
producție, acestea sunt un vector principal in deprecierea resurselor genetice.
Astfel, activitatea de cercetare propusa la nivelul IC RONAVEC raspunde la aceste
problema prin conservarea patrimoniului genetic autohton si a populatiilor locale, contribuind
astfel la dezvoltarea socio economica a zonei bazinului legumicol national.
Problematica siguranţei alimentare capătă noi valenţe pe fondul manifestării fenomenului
globalizării, în condiţiile dezvoltării fără precedent a comerţului cu produse agroalimentare.
Garantarea securităţii alimentare constituie un interes vital pentru populaţia României şi o cerinţă
majoră pentru desfăşurarea normală a vieţii sociale. Prin urmare, abordarea cu privire la asigurarea
securității alimentare se circumscrie concepţiei generale contemporane cu privire la securitate în
general, care trebuie realizată la nivel global, regional şi național.
a) Activitatea de cercetare la nivelul IC RONAVEC are ca obiective principale ridicarea
standardelor privind cercetarea fundamentala si aplicativa in Romania in domeniu,
in conformitate cu normele internationale, pentru a putea colabora eficient si dezvolta
proiecte de cercetare locale, regionale, nationale si internationale la nivelul comunitatii
stiintifice internationale. Romania nu are, in acest moment, o IC acreditata
international pe acest domeniu. Desi este apreciata ca tara cu cea mai bogata
biodiversitate din Europa, nu poate sa-si valorifice acest tezaur, fiind astfel izolata de
comunitatea stiintifica europeana.
IC RONAVEC isi propune ca, prin utilizarea celor mai performante rezultate din domeniul
TIC (Big Data, Cloud Computing), digitalizarea tuturor proceselor de cercetare si utilizarea
potențialului tehnologiilor blockchain 2 în genomică, toate datele si operatiunile intreprinse in
cadrul acesteia sa fie incluse intr-o baza de date bioinformatice de specialitate, care prin
intermediul unui Plan de Management al Datelor de Cercetare 3 (Research Data Management Plan),
sa poate furniza informatii valoroase catre comunitatea stiintifica nationala si europeana, pe baza
carora se pot dezvolta proiecte comune de cercetare, schimb oficial si controlat de resurse genetice,
contribuind astfel la imbogatirea colectiilor de germoplasma in toate structurile de profil
internationale. De asemenea, va fi configurat un centru de salvare a datelor in cloud in caz de
dezastre.
Dezvoltarea activitaților de cercetare prin IC RONAVEC permite integrarea in grupuri de
lucru, clustere, proiecte realizate in consortii ce vizeaza tematica de cercetare pe diverse domenii
specifice.
2
3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6120626/
https://uefiscdi.gov.ro/resource-821575-recomandari-privind-posibile-noi-instrumente-de-finantare-a-infr.pdf
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Detinand o infrastructura de cercetare echipata cu aparatura si tehnologie de ultima
generatie cat si personal acreditat si specializat permite realizarea de stagii de pregatire si schimb
de experienta in colaborare cu comunitatea stiintifica internationala. IC RONAVEC nou creata se
va realiza respectand standardele de acreditare4 si de lucru comune internationale5 in vigoare,
facilitand colaborarea cu comunitatea stiintifica internationala.
b) Activitatea de cercetare de la nivelul IC RONAVEC va contribui major la salvarea
patrimoniului genetic autohton din profilul de activitate - legumicultura, floricultura,
plante aromatice si medicinale, stiindu-se ca acesta este expus in prezent la mari pericole:
schimbari climatice, eroziune genetica, drift genetic, mutatii, precum si alti factori
mutageni cum ar fi industria chimica, poluarea mediului, plantele invazive, degradarea
solurilor, agenti patogeni (boli, daunatori cu diverse grade de risc) tehnologiile moderne
abordate, accidentele chimice si nucleare, etc. Agresivitatea acestor riscuri a devenit din ce
in ce mai vizibila de la o zi la alta si periculoasa pentru lumea vegetala, punand in pericol
mentinerea identitatii genotipurilor, cat si biodiversitatii.
IC RONAVEC contribuie la protejarea patrimoniului, prin masuri ferme si eficiente
privind depozitarea in conditii de siguranta in celule cu atmosfera controlata, cat si cunoasterea in
amanunt a acestora. Totodata, genotipurile valoroase din proprietatea Bancii vor fi protejate prin
omologare, brevetare si amprentare genetica, dupa caz. Totodata, conditiile oferite de IC
RONAVEC, cat si aparatura si tehnica din dotare permit prospectarea si localizarea genotipurilor
valoroase in situ si ex situ existente pe teritoriul tarii noastre, prin coordonate GPS, cat si efectuarea
de observatii si masuratori (biometrice, fenologice, agrochimice, biochimice, climatice) la fata
locului si in laborator, cu raportarea rezultatelor.
În sinteza celor enunțate, putem afirma caracterul de unicitate la nivel național al I.C.
RONAVEC și al activitații de cercetare aferente, bazându-ne pe urmatoarele considerente:
-

-

4
5

Romania nu detine pana in prezent nicio infrastructura de cercetare acreditata
international, care sa identifice, colectioneze, evalueze, conserve si sa valorifice resursele
genetice vegetale autohtone, respectând standardele și procedurile internationale în
domeniu. Atfel, prin infiintarea sa, RONAVEC va fi prima infrastructura de cercetare din
țara care va implementa un flux operațional complet in acord cu aceste standarde si
proceduri;
Romania nu detine pana in prezent nicio infrastructura de cercetare capabila sa evalueze
resursele genetice din punct de vedere genotipic, fenotipic si nici capacitatea de a realiza

http://www.fao.org/3/i3704e/i3704e.pdf
GeneBank Standards.xlsx
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-

-

-

-

-

-

-

6

biobancarea resurselor genetice prin amprentare genetica. Astfel, prin infiintarea sa,
RONAVEC va fi prima infrastructura de cercetare din tara care va aigura realizarea acestor
activități;
resursele genetice stocate la nivelul altor infrastructuri de cercetare existente in prezent in
Romania nu urmeaza trasabilitatea impusa de standardele internationale 6 in ceea ce priveste
cunoasterea resurselor din punctul de vedere al stabilitatii genetice, starii fitosanitare,
biochimice, a factorilor limitativi de vegetatie si tehnologici;
IC RONAVEC nou creata, in cadrul careia va functiona Laboratorul de Fitoprotectie,
vegheaza asupra starii de sanatate a resurselor genetice, fiind cunoscut faptul ca semintele
si organele de inmultire ale plantelor constituie principalul vector de transmitere a agentiol
patogeni in cultura, creand adevarate dezastre ecologice prin contaminarea solului si
mediului pe termen mediu si lung, iar masurile de combatere sunt extrem de costisitoare,
de multe ineficiente si cu impact major asupra sigurantei si securitatii alimentare si de
mediu;
IC RONAVEC vizeaza regenerarea probelor, prin implementarea schemelor de selectie
moderne specifice fiecarei specii aflate in conservare, in conditiile in care, in acest moment,
Banca detine peste 20.000 genotipuri cu expresivitatea fenotipica distincta;
majoritatea resurselor genetice stocate pana in prezent la nivelul Bancii are caracter de
unicitate, fiind compusa in special din populatii locale vechi si creatii biologice recente
care si-au pierdut mentinatorii, fiind astfel retrase din Cataloagele Oficiale ale Plantelor de
Cultura;
infrastructura Laboratorului de tehnologie din cadrul IC RONAVEC va elabora
tehnologiile specifice cultivarelor propuse pentru multiplicare si valorificare din cadrul
Bancii;
IC RONAVEC, aflata in coordonarea Bancii, va proteja intelectual, juridic si stiintific
patrimoniul genetic aflat in conservare;
IC RONAVEC nou creata este strict specializata pe domeniul de conservare a resurselor
genetice vegetale din legumicultura, floricultura, plante aromatice si medicinale. Pana in
prezent, nu exista o infrastructura de cercetare axata pe acest domeniu specific;
IC RONAVEC, sub coordonarea Bancii, isi propune sa conserve pe termen mediu si lung
si semintele recalcitrante (non-ortodoxe), implicand sectoarele Laboratorului de
Microinmultire, cu folosirea celor mai moderne metode de mentinere, crestere si
conservare, micropropagare, inmultire in vitro, crioconservare, culturi de tesuturi (seminte
sintetice), clone, meristeme, etc. Romania nu are in acest moment capacitatea de a
prezerva, regenera si micropropaga resursele genetice ce apartin speciilor cu seminte
recalcitrante;

http://www.fao.org/3/i3704e/i3704e.pdf
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IC RONAVEC propusa implica achizitia si operationalizarea unui numar important de
active necorporale (softuri, licente, etc.) care, prin utilizarea celor mai performante
rezultate din domeniul TIC (Big Data, Cloud Computing) si digitalizarea tuturor proeselor
de cercetare, precum si prin utilizarea potențialului tehnologiilor blockchain în genomică,
va asigura includerea tuturor datelor si operatiunilor intreprinse in cadrul acesteia intr-o
baza de date bioinformatice de specialitate, care prin intermediul unui Plan de Management
al Datelor de Cercetare (Research Data Management Plan), poate furniza informatii
valoroase catre comunitatea stiintifica nationala si europeana, pe baza carora se pot
dezvolta proiecte comune de cercetare, schimb oficial si controlat de resurse genetice,
contribuind astfel la imbogatirea colectiilor de germoplasma in toate structurile de profil
internationale.

De asemenea IC RONAVEC are capacitatea de a produce schimbări majore domeniului de
care aparține la nivel național deoarece:
 reprezinta o IC cu caracter unic, fapt care influenteaza pozitiv colaborarea si
interoperabilitatea din sistemul de cercetare, creand colaborari si parteneriate atat cu
institutiile din domeniu, cat si cu invatamantul specializat. Aceasta legatura creata in cadrul
sistemului de cercetare ridica atat calitatea stiintei, cat si transmiterea facila a informatiei
stiintifice de la o institutie la alta, implementarea acesteia dar si updatarea sistemului de
invatamant prin acumularea de cunostinte noi in domeniu.
 se creeaza un flux operational unic si o interdependenta a laboratoarelor din cadrul IC
RONAVEC, ceea ce permite ca resursele genetice sa urmareasca o trasabilitate specifica
si securizata prin protocoale speciale. Resursele genetice sunt astfel verificate,
monitorizate, caracterizate, securizate si conservate.
 accesul deschis pentru utilizarea de catre beneficiari a anumitor resurse genetice securizate
ofera o siguranta referitoare la originea si autenticitatea materialului genetic. De asemenea,
beneficiarii vor primi, odata cu resursa genetica dorita, si pachetul de informatii legate de
conditiile de cultivare, factorii limitativi de mediu specifici resursei genetice, tehnologia
de cultura optima, consultanta tehnica de specialitate.
 dotarea laboratoarelor din cadrul IC RONAVEC cu tehnologie moderna ridica standardele
cercetarii in domeniu, prin utilizarea de metode noi de lucru, efectuarea de analize
biochimice, agrochimice, de biologie moleculara, genotipare, fenotipare, crioconservare,
micropropagarea, microinmultire in vitro, prin tehnologii moderne, etc.
 IC va avea un aport esential in ceea ce priveste dispersia pe zone si microzone a
patrimoniului genetic la nivel national. Aceste informatii, livrate sub forma de harti
biogenetice ce vor fi actualizate permanent, vin in sprijinul comunitatilor stiintifice din
domeniu.
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IC va putea opera la cele mai înalte standarde internaționale pentru că va fi acreditata
dupa normele si standardele internationale, fapt care permite perfectarea unor protocoale de
colaborare cu unitati similare de cercetare internationale: bancile de resurse genetice acreditate,
unitatile de cercetare acreditate, foruri stiintifice internationale – International Society for
Horticultural Science (ISHS), The International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI), Food
and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
În susținerea celor de mai sus, amintim faptul ca înființarea RONAVEC beneficiaza de
suportul unuor instituții guvernamentale, de cercetare si dezvoltare de cea mai mare impornanță la
nivel național, dar si de interesul mediului economic din domeniu sau al unor insituții de cercetare
similare de la nivelul U.E, anume (ANEXA I):
- ACADEMIA ROMÂNA;
- CONSORTIUL UNIVERSITĂȚILOR AGRONOMICE DIN ROMÂNIA;
- MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE;
- MINISTERUL EDUCAȚIEI;
- MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR;
- MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
- AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ A REGIUNII DE DEZVOLTARE
SUD-EST;
- CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU;
- PRIMĂRIA ORAȘULUI BUZĂU;
- INSTITUTE OF PLANT GENETIC RESOURCES „K. MALKOV” BULGARIA;
- INSTITUTE OF PLANT BREEDING & GENETIC RESOURCES, TESSALONIK
GREECE;
- COOPERATIVA AGRICOLA UNIREA GOSPODARILOR MIHAILESTI;
- ORGANIZAȚIA NAȚIONALĂ INTERPROFESIONALĂ PRODCOM LEGUME
FRUCTE.
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III.

DESCRIERE INFRASTRUCTURA CERCETARE RONAVEC

Scopul RONAVEC - RO National Vegetal Genetic Resources Centre este acela de a
asigura facilitați si instalații performante, echipamente si dotari corporale/necorporale bazate pe
tehnologie avansata, resurse umane înalt calificate, impreuna cu resurse de cunoștințe si/sau
informații științifice structurate (referitoare la resursele genetice vegetale), precum si furnizarea
serviciilor conexe, pentru a fi utilizate de către comunitatea științifică in activitatea de cercetare
privind explorarea, inventarierea, colectarea, conservarea si valorificarea resurselor fitogenetice.
In sensul definiției de la nivelul Regulamentului UE nr.651/2014 al Comisiei Europene, cu
modificările și completările ulterioare, RONAVEC este o Infrastructura de Cercetare, de interes
național, aflată in fază de proiect, localizată in Orașul Buzău, Județul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu
nr. 56, in coordonarea Bancii de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură,
Plante Aromatice și Medicinale Buzău.
RONAVEC va asigura accesul deschis altor utilizatori interesați (de la nivel național
sau internațional/instituții publice sau private) din domeniul de referință. Infrastructura de
cercetare propusă, în faza de proiect si de construcție, va fi deservită de un numar de 6 specialiști
(1 cercetator științific grad I, 4 cercetatori științifici și un aistent cercetare) urmând ca in faza de
operare sa fie deservită de un numar minim de 15 specialiști cu expertiză vastă, astfel incât sa poată
susține complexitatea proceselor de cercetare si transferul rezultatelor obținute către comunitatea
academica si științifica, mediul educațional si economic in vederea atingerii unui nivel superior de
cunoaștere in domeniul explorării, inventarierii, colectării, conservării si valorificării resurselor
fitogenetice .
În urma operaționalizării, RONAVEC devine o nouă Infrastructura de Cercetare care din
punct de vedere structural si funcțional va avea următoarea configurație:
Construcția prinicipală va consta intr-o clădire de categoria A, în acord cu standardele
internaționale în domeniu, care va respecta principiul „0 emisii de carbon”, realizată structural si
funcțional astfel încat sa asigure autonomia si rezistența necasară în conditii de dezastre naturale,
formata din 3 corpuri:
 Corp A – cu funcțiune administrativa/de extensie si transfer catre fermieri si
reprezentanți ai mediului educațional, la nivelul caruia vor fi amplasate spații de birouri, o
sala de confernțe și săli adecvate pentru seminarii;
 Corp B – cu funcțiune de conservare si protejare resurse fitogenetice, la nivelul caruia
vor fi amplasate 5 celule cu atmosfera controlata;
 Corp C – cu funcțiune de cercetare, care va fi dotat cu echipamente de inalta performanta,
acreditate si operationalizate, în conformitate cu standardele nationale si internationale în
domeniu - 8 laboratoare specifice, dupa cum urmeaza:
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1. Laborator de ameliorare, multiplicare si tehnologie – are misiunea de a evalua
resursele genetice introduse in IC, in ceea ce priveste stabilitatea genetica si de a se
interveni prin lucrari specifice de ameliorare acolo unde este cazul, in vederea asigurarii
stabilitatii genetice a cultivarului in descendenta, de a realiza observatii fenologice si
biometrice pe tot parcursul perioadei de vegetatie si de a efectua descrierea fenotipica a
fiecarui cultivar analizat, dupa normele internationale in vigoare; identifica principalele
caracteristici fenotipice care impun elaborarea de tehnologie de cultura specifica;
elaboreaza tehnologia de cultura specifica fiecarui cultivar; elaboreaza schemele de
selectie conservativa specifice genotipurilor analizate si ameliorate, genotipurile valoroase
vor fi supuse multiplicarii respectandu-se metodele de ameliorare si selectie conservativa
acreditate international si de catre Consiliul Stiintific al Bancii de Resurse Genetice
Vegetale.
2. Laboratorul de Fitopatologie – are misiunea de a veghea asupra starii de sanatate a
materialului genetic introdus in IC pe tot fluxul; fiecare esantion de seminte introdus in
cadrul infrastructurii nu va avea permisiunea sa intre in circuit decat dupa examinarea
materialului in ceeea ce priveste starea fitopatologica; testarea tolerantei/rezistentei plantei
la agentii patogeni prin inoculare si creere de infectii artificiale; devirozarea,
decontaminarea resurselor genetice vegetale cu capacitatea stiintifica/administrativa
tehnologica si logistica necesara sa intervina pe resursele genetice contaminate in conditii
de siguranta maxima.
3. Laboratorul de agrochimie si fiziologie – are rolul de a preleva si a analiza probele de
sol, cu accent pe zonele de origine ale plantelor endemice; totodata, monitorizeaza
procesele fiziologice si stabileste cantitatile optime de elemente nutritive pentru fiecare
genotip si fenofaza; propune retete de nutritie optime pentru fiecare cultivar conservat in
banca, monitorizeaza procesele fiziologice atat ex situ si in situ, cat si in campurile
experimentale ale Bancii si in camerele de crestere ale Laboratorului de Microinmultire;
carteaza agrochimic zonele de interes de prelevare resurselor; elaboreaza programe de
fertilizare pentru fiecare cultivar aflat in studiu, evalueaza impactul planta-sol-mediu a
produselor noi omologate specifice domeniului; dezvolta cunostintele referitoare la
fenomenele si procesele fundamentale ale vietii plantelor si a functiilor diferitelor organe
ale acestora, rolul apei si a substantelor nutritive, propune retete pentru mediile speciale
de cultura specifice Laboratorului de Microinmultire; monitorizeaza procesele fiziologice
fenotipice cu ajutorul observatiilor si masuratorilor fenologice si biometrice precum si prin
analize de laborator specifice pe principalele fenofaze; identifica factorii limitativi care
afecteaza cresterea si dezvoltarea plantei si ofera solutii de limitare a efectelor negative
ale acestora prin aplicarea masurilor agrochimice si fiziologice optime; determina
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principalii parametrii fiziologici ai plantelor (respiratie, transpiratie, fotosinteza, s.s.),
determina biomasa uscata, stocarea carbonului, monitorizarea gazelor cu efect de sera.
4. Laboratorul de biochimie – este responsabil cu analiza biochimica a fructelor si a partilor
vegetative, in special cele destinate consumului, contribuind prin aceasta la consolidarea
identitatii fiecarui genotip prin stabilirea utilitatii; metodele de extractie a componentelor
de interes, procedurile de extractie a componentelor biochimice cu scopul utilizarii
acestora in destinatii specifice.
5. Laboratorul de conditionare si analize seminte – inregistrarea esantionelor de seminte,
curatarea esantionelor, determinarea continutului de umiditate al semintelor, uscarea
semintelor, determinarea viabilitatii semintelor, ambalarea semintelor, depozitarea
semintelor, monitorizarea semintelor, distributia germoplasmei din colectiile active,
regenerarea accesiilor. Prezinta in componenta urmatoarele sectoare: sector puritate cu
sala de omogenizare, laborator de determinare a puritatii, sector germinatie si sector stare
fitosanitara.
6. Laboratorul de microinmultire – are misiunea de a multiplica si conserva plantele care
nu se pot inmulti prin seminte, ci numai pe cale vegetativa, prin principalele metode de
mentinere si multiplicare a resurselor specifice, ex. micropropagarea; identificarea caii
specifice de inmultire din grupa semintelor recalcitrante (non-ortodoxe) prin culturi de
tesuturi in vitro, calusuri, meristeme, clone, seminte sintetice; asigura conditiile optime de
crestere si dezvoltare a plantelor prin dirijarea factorilor de vegetatie partial artificiali din
camerele de crestere; elaboreaza tehnologiile de cultura pentru aceste medii speciale de
cultura; monitorizeaza mentinerea autenticitatii cultivarelor supuse conservarii; conserva
si regenereaza in timp optim cultivare care nu se pot inmulti sexuat sau care prezinta
seminte recalcintrante, prezinta in componenta sa comportimente bine definite in care sunt
multiplicate si mentinute o parte a resurselor genetice vegetale: camere de crestere, camera
micropropagare, camere de microinmultire.
7. Laboratorul de genetica si biologie moleculara – are rolul de a analiza din punct de
vedere genotipic cultivarele care au demonstrat stabilitate genetica si au expresivitate
fenotipica distincta, valoroasa si sunt libere de boli si daunatori; in cadrul acestui laborator
se analizeaza structura genotipica a cultivarelor, se identifica genele care exprima
caracteristici fenotipice distinctive si se localizeaza pozitia acestora pe cromozom, iar
acolo unde situatia o impune se efectueaza amprentarea genetica; elaborarea hartilor
cromozomiale, evaluarea posibilitatilor de utilizare a genelor.
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8. Laboratorul de conservare si valorificare a patrimoniului genetic acumulat –
gestioneaza celulele cu atmosfera controlata in care se depun pentru pastrare pe termen
mediu si lung resursele genetice evaluate dpdv genotipic, fenotipic, biochimic, tehnologic
si fitosanitar, dar si celule specializate pentru semintele recalcitrante, mentinute prin
crioconservare; o parte din aceste resurse vor fi divizate si directionate catre departamentul
de protocoale, distributie catre fermieri, cercetare, invatamant, banci de gene etc.
Din punct de vedere functional Laboratoarele din cadrul RONAVEC vor opera in baza
urmatorului flux operațional:
 birou de inregistrare a probelor, colectate de personalul RONAVEC sau primite de la
diversi donatori, in baza de date vor fi inscrise toate informatiile privind originea si evolutia
probei;
 fiecare proba inregistrata va primi un numar de cod si va fi transmisa catre Laboratorul de
ameliorare, multiplicare si tehnologie; genotipurile care au demonstart stabilitate genetica
vor fi transferate catre Laboratorul de Fitopatologie, responsabil cu mentinerea starii de
sanatate a plantelor;
 probele evaluate, libere de boli si daunatori, vor fi supuse conditionarii si analizelor in
cadrul Laboratorului de conditionare si analize seminte; semintele conditionate si care
intrunesc parametrii optimi vor fi transferate catre Laboratorul de microinmultire, prioritare
fiind resursele genetice care se inmultesc pe cale vegetativa;
 semintele, fructele, parti vegetative destinate consumului etc. vor fi transferate catre
Laboratorul de biochimie, in vederea determinarii compozitiei chimice detinute de fiecare
genotip;
 fluxul tehnologic continua cu transferul probelor catre Laboratorul de genetica si biologie
moleculara, realizandu-se analize in vederea caracterizarii genotipice;
 in cadrul fluxului operational regasim Laboratorul de agrochimie si fiziologie, care
analizeaza probele de sol de unde au fost prelevate plantele si identifica cele mai bune
conditii de cultura din punct de vedere agrochimic;
 semintele evaluate pe fluxul tehnologic vor fi directionate, o parte, catre celulele de
pastrare cu atmosfera controlata pe termen mediu si lung, iar cealalta parte ajunge la Biroul
de Distributie, Protocoale si Schimb cu parteneri interni si externi (alte Infrastructuri de
Cercetare, Universitati, Agenti economici, fermieri etc).
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Fluxul operațional RONAVEC
Clădirea va fi echipata si dotată cu echipamente specifice care să-i asigure funcționalitatea
autonomă, inclusiv în condiții de dezastre naturale (inundații, cutremure, radiații etc), in acord cu
standardele internaționale in vigoare pentru astfel de facilități.
Dotarile aferente laboratoarelor propuse (atât cele corporale, cât și cele necorporale) vor
respecta standardele naționale si internaționale in vigoare și vor asigura fluxurile operaționale
necesare îndeplinirii obiectivelor insituționale7. De asemenea, se va avea în vedere un înalt nivel
de performanță atât în ceea ce privește respectarea standardelor privind protecția mediului,
consumul scazut de energie, dar și în ceea ce privește gradul de uzură morala din perspectiva
acoperii gradului de amortizare în raport cu perioada de monitorizare post implementare (ANEXA
I – Echipamente propuse pentru dotarea laboratoarelor RONAVEC).
Un accent deosebit va fi pus pe asigurarea acelor dotari necorporale (softuri, licențe,
programe specifice) si pe utilizarea celor mai performante rezultate ale TIC si AI (Big Data, Cloud
Computing, utilizarea potențialului tehnologiilor blockchain în genomică) in scopul asigurarii
digitalizarii managementului tuturor proceselor de cercetare derulate la nivelul RONAVEC,
inclusiv a accesului la resursele si rezultatele cercetarii si setarii unor baze de date securizate, care
7

GeneBank Standards.xlsx
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vor fi administrate prin intermediul unui Plan de Management al Datelor de Cercetare
(Research Data Management Plan).
Un alt element constructiv propus se refera la înființarea unei suprafețe de 6000 mp de sere
experimentale, care vor deservi activitațile de cercetare, protejare și conservare în acord cu
standardele internaționale în domeniu, acestea urmând sa respecte aceleași standarde naționale și
internaționale precum si cerintele de reziliență, autonomie in caz de dezastre si protecție a
mediului.
Înființarea și operaționalizare RONAVEC va asigura realizarea cu succes a principalelor
activitați ale instituției coordonatoare prevăzute prin HG 690/2019:
- întocmește programul de colectare a materialului genetic valoros identificat în cadrul
operațiunii de prospecție;
- asigură logistica și execută operațiunea de colectare a materialului genetic prospectat;
- înregistrează materialul genetic depus de unitățile de profil acreditate, de donatori sau
colectat de specialiștii băncii;
- evaluează și caracterizează materialul genetic depus;
- realizează amprentarea genetică la cultivarele valoroase;
- încheie protocoale de colaborare cu unități de cercetare acreditate pentru testarea
genotipurilor depuse în Bancă, ce nu pot fi cultivate și evaluate în condițiile pedoclimatice
ale bazinului legumicol Buzău;
- execută analize biochimice la genotipurile înregistrate în Bancă;
- organizează activitatea de carantină a materialului genetic, în conformitate cu normele
internaționale;
- execută multiplicarea probelor atunci când stocul de semințe al probelor scade sub
standardele admise;
- efectuează conservarea resurselor genetice prin semințe și prin culturi de țesuturi, cu
respectarea condițiilor optime de păstrare;
- efectuează conservarea germoplasmei, a populaților locale și a speciilor sălbatice înrudite
cu cele cultivate, fiind potențiale surse de gene pentru obținerea de varietăți noi;
- monitorizează viabilitatea semințelor conservate în celule și propune măsuri pentru
regenerare;
- pune la dispoziție material genetic protejat la solicitarea unităților de cercetare acreditate
și a persoanelor fizice;
- trimite spre omologare și brevetare creațiile biologice obținute;
- pune la dispoziția multiplicatorilor de semințe autorizați creațiile biologice protejate;
- prelucrează datele din experimentele de cercetare;
- administrează și arhivează baza de date a Băncii.
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IV.

MANAGEMENT ȘI SUSTENABILITATE

Fiind o noua Infrastructura de Cercetare, RONAVEC – RO National Vegetal Genetic
Resources Centre va opera in coordonarea Bancii de Resurse Genetice Vegetale pentru
Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău (Banca).
In acest sens, managementul RONAVEC va fi asigurat prin structura de conducere a
Băncii, atat in faza de proiect si construcție cât si in faza de operare.
Conducerea Băncii este asigurată de:
 consiliul de administrație format din 5 membri;
 director.
Din componența consiliului de administrație fac parte: un reprezentant al Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, un reprezentant din partea Facultății de Horticultură a
Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, președintele consiliului
științific, directorul Băncii (care este și președintele consiliului de administrație), și un specialist
în domeniu, din cadrul Băncii.
Astfel, in faza de proiect si constructie, prin mandat de la Consiliul de Administratie,
managementul executiv va fi asigurat de catre Directorul Băncii, iar activitatea stiintifica va fi
coordonata de Presedintele Consiliului Științific. Acestia, impreuna cu echipa de implementare
propusă, vor asigura elaborarea tuturor documentele necesare și vor întreprinde toate demersurile
pentru infiintarea RONAVEC. Pe intreaga perioada de proiectare si construcție, directorul Băncii
impreuna cu Presedintele Consiliului Științific vor raporta către Consiliul de Administrație
progresul implementarii impreuna cu documentele justificative aferente.
Echipa de implementare propusa de Bancă pentru faza de proiect si constructie
(ANEXA II – echipa de implementare):
Dr. Ing. Cercetător Ştiinţific grad. I, Costel VÎNĂTORU – Director;
Drd. Ing. Cercetător Ştiinţific, Bianca MUŞAT - Presedintele Consiliului Științific –
Coordonator științific;
Drd. Ing. Cercetător Ştiinţific, Camelia BRATU – Expert;
Ing. Cercetător Ştiinţific, Geanina NEGOŞANU – Expert;
Dr. Ing. Cercetător Ştiinţific grad. III, Matilda POPESCU - Expert;
Asistent cercetare,Ing. Cristian ŞOMOIAG – Asistent.
Pentru eficientizarea managementului implementarii, mai ales in contextul accesarii
de fonduri nerambursabile, în faza de proiect si construcție echipa de implementare va fi
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completata prin angajarea sau contractarea unor servicii externalizate, in scopul asigurarii
a cel puțin următoarelor tipuri de experți:
 experti accesare si implementare fonduri europene – expertiza de minim 5 ani in
accesarea si implementarea proiectelor cu finantarea nerambursabila ( elaborare dosare
cerere de finantare, elaborarea cererilor de plata/rambursare/prefinantare, elaborare raporte
de progres, managementul contractelor cu finantare nerambursabila; va consitui un avantaj
expertiza in proiecte de infrastructura, proiecte de cercetare si/sau o buna cunoastere a
mediului de cercetare si a mediului universitar.
 expert achiziții publice - expertiză de minim 5 ani in derularea procedurilor de achiziții
publice in cadrul unor Autoritati Contractante; va constitui un avantaj expertiza în
derularea procedurilor de achiziții în cadrul unor proiecte cu finantare nerambursabila, o
buna cunoastere a mediului de cercetare si/sau universitar.
 expert financiar – expertiza in managementul finaciar al insitutiilor publice de minim 3
ani si in managementul financiar in cadrul proiectelor cu finanțare nerabursabilă de minim
1 an.
În faza de operare, RONAVEC va funcționa sub coordonarea Președintelui Consiliului Științific,
aflat in subordinea Directorului Băncii, pe structura unor compartimente specializate, deservite de
următoarea schema de personal:
 Compartiment explorare, inventariere, colectare resurse fitogenetice:
- 1 Cercetator Sef Compartiment;
- 3 Cercetatori;
Cercetatorii din cadrul acestui compartiment vor avea urmatorele grade stiintifice: 1
cercetator stiintific grad II, 1 cercetator stiintific gradul III si un cercetator stiintific. CS II are titlul
de doctor, va coordona activitatile din cadrul laboratorului de Conditionare si analiza seminte, va
gestiona trasabilitatea semintelor in cadrul Compartimentelor Laboratorului. CS III are studii de
master in domeniu, va avea ca principala responsabilitate activitatea sectorului de puritate si
sectorul de germinatie. CS are studii superioare in domeniu, masterand, principala resposabilitate
va fi sectorul de stare fitosanitara din cadrul Laboratorului de Conditionare seminte.
 Compartiment cercetare-dezvoltare:
- 1 Cercetator Sef Compartiment;
- 6 Cercetatori care sa indeplineasca următoarele conditii minime
 CS III - studii de master, Sef Laborator Fitopatologie, responsabil cu
principalele activitati din cadrul laboratorului: analize privind starea fitosanitara
a plantelor, devirozarea materialului genetic, testarea tolerantei/ rezistentei
plantei la agentii patogeni prin inoculare si creare de infectii artificiale avand
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-

capacitatea stiintifica/administrativa tehnologica si logistica necesara sa
intervina pe resursele genetice contaminate in conditii de siguranta maxima;
 CS III - studii de master, Sef Laborator Agrochimie-Fiziologie, coordoneaza
activitatile specifice laboratorului, cartare agrochimica, analize sol-apa, etc.;
 CS - Sef Laborator Biochimie, coordoneaza activitatile din cadrul laboratorului,
efectueaza analize biochimice fruct si material vegetativ;
 CS – Sef Laborator Biologie moleculara, coordoneaza activitatile de analiza
genotipica si fenotipica, identificarea genelor si intocmirea hartilor
cromozomiale;
 CS II - titlul de doctor in stiinte, Sef Laborator Genetica, are atributii de a
coordona activitatile specifice laboratorului si este responsabil cu amprentarea
genetica a genotipurilor de interes.
Compartiment conservare resurse fitogenetice:
- 1 Cercetator Sef de Compartiment;
- 3 Cercetatori care sa îndeplineasca următoarele condiții minimale:
 CS III - studii de master, Sef Laborator Microinmultire, experienta in domeniul
micropropagarii in vitro a materialului vegetal, coordoneaza activitatea din cadrul
sectoarelor de camere de crestere, de micropropagare si camerelor de
microinmultire;
 CS - masterand, Sef Celule pastrare probe, coordoneaza activitatea din camerele de
frig;
 CS - studii superioare in domeniu, supervizeaza conditiile controlate de mediu din
cadrul camerelor de frig si celulelor de pastrare, regleaza parametrii optimi pentru
fiecare camera in parte, asigura protectia, gestiunea si evidenta probelor si
esantioanelor aflate in conservare.
Compartiment comunicare si programe, parteneriate, servicii consultanta:
- 1 Sef Compartiment;
- 1 Expert protocoale distribuție - schimb semințe;
- 1 Expert comunicare si relații publice , internationalizare;
- 1 Expert dezvoltare programe si servicii de consultanță;
- 1 Asistent secretariat.
Compartiment juridic:
- 1 Expert juridic.
Compartiment economic:
- 1 Economist Sef Compartiment Economic;
- 1 Economist – contabilitate / CFP.
Compartiment achiziții, resurse umane, administrativ:
1 Sef compartiment - expert resurse umane;
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-

1 Expert achiziții publice;
4 muncitori/tehnicieni.
Consiliul Stiințific format din cercetatorii mai sus prezentati, sub coordonarea
Presedintelului Consiliului Stiințific va actualiza permanent Agenda Stiințifica a RONAVEC si se
va asigura ca prevederile acesteia vor fi integrate in Strategia de Cercetare a insituției
coordonatoare (Banca) aprobata de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Ordin de
Ministru in acord cu prevederile art. 5 din HG 690/2019.
Intreaga activitate a RONAVEC in faza de operare coordonata de Presedintele Consiliului
Științific va fi raportata prin Directorul Bancii Consiliului de Administratie impreuna cu
documentele justificative aferente.

Structura de organizare RONAVEC
Buzău
ROMÂNIA
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IV.1 – BUGETUL RONAVEC
Bugetul RONAVEC este construit pe activitati aferente fazelor de implementare
(proiect, construție si operare) si pe tipuri de cheltuieli, detaliate dupa cum urmeaza:

BUGET RONAVEC - RO National Vegetal Genetic Resources Centre
EXPLICITAREA PE ACTIUNI SI TIPURI DE CHELTUIELI
Actiunea

Categorie costuri

Costuri de
construcție
total
infrastructura
europeană
(EUR)

Costuri de
construcție pentru
componenta
românească a
infrastructurii
europene
( EUR)

Costuri
totale de
operare
europene
(Mil.
EUR/an)

Costuri operare
pentru contribuția
românească / an
(Mil. EUR)

FAZA PROIECT/PROIECTARE
I.a - Asigurarea
managementului pentru
elaborarea documentatiei
necesare realizarii proiectului si
intocmirea/depunerea
Dosarului Cererii de Finantare
I.b - Realizarea studiilor de
teren (topo, hidro, geo),
elaborarea tuturor fazelor de
proiectare (S.F., Pth, D.D.E,
D.T.A.C, a documentatiilor
pentru obtinerea C.U. si a
tuturor avizelor necesare
pentru obtinerea Autorizatiei
de Construire / Demolare
pentru investitia propusa si
atribuirea contractului de
executie

II.a - Realizarea investitiei de
baza si asigurarea echiparilor si
dotarilor necesare - Cladire
RONAVEC (Corp A+B+C) cu
echipamente functionale - Sup.
2.500mp si Sere experimentale
- Sup. 6.000mp.

Buzău
ROMÂNIA

Consultanta
Salarii implementare intern

-

29,142.86

-

-

195,918.37

-

Studii de teren

-

24,285.71

-

Taxe pt obtinere avize,
acorduri si autorizatii
Proiectare si inginerie

-

2,040.82
242,857.14

-

Comisioane, cote, taxe,
costul creditarii

-

65,000.61

-

TOTAL FAZA PROIECT

-

FAZA DE CONSTRUCTIE
Organizare de santier
Constructii si instalatii
Chelt.pt. asigurarea
utilitatilor necesare
obiectivului
Amenajari pt prot
mediului si aducerea la
starea initiala
Montaj utilaje
tehnologice

559,245.5

-

31,571.43
12,648,000.00

-

63,142.86

-

72,367.54

-

1,487,500.00

-
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Utilaje, echip.tehnologice
si functionale cu montaj
Cheltuieli diverse si
neprevazute

-

5,935,053.41

-

-

121,428.57

-

-

7,144,448.90
485,714.29

-

-

43,333.74
1,214.29

-

-

242,857.1

-

Active necorporale
Salarii implementare intern
Consultanta

-

728,571.4

-

-

391,836.7
43,714.3

-

TOTAL FAZA CONSTRUCTIE

-

29,440,754.6

-

Utilaje echip.tehnologice
si functionale fara montaj
Dotari
Comisioane, cote, taxe,
costul creditarii
Probe tehnologice si teste
II.b - Asigurarea dirigentiei de
santier si a asistentei tehnice
din partea proiectantului pe
toata durata executiei conform
prevederilor legale in vigoare.
II.c - Asigurarea dotarilor
necorporale - softuri, licente,
programe informatice in scopul
digitalizarii proceselor de
cercetare si implementarii
principiilor „FAIR” in ceaea ce
priveste managementul si
utilizarea datelor de cercetare
si elaborarea unui plan de
gestionare a datelor de
cercetare (Research Data
Management Plan) care sa
stabileasca modul în care vor fi
produse, colectate, gestionate,
arhivate şi disponibile datele
de cercetare în cadrul unui noii
I.C.
II.d - Asigurarea
managementului derularii
activitatilor pe intreaga
perioada de implementare a
investitiei.

Asistenta tehnica din
partea
proiectant+supraveghere

FAZA DE OPERARE
IIII.a - Asigurarea cheltuielilor
operationale si de mentenanta
pentru derularea activitatilor
din
cadul
infrastructurii
RONAVEC

Buzău
ROMÂNIA

Cheltuieli operationale
(utilitati - electricitate,
gaze, apa potabila si
menajera, telefonie),
consumabile, mentenanta
si intretinere - AN IV

-

-

253,056.00

Cheltuieli operationale
(utilitati - electricitate,
gaze, apa potabila si
menajera, telefonie),

-

-

253,056.00
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consumabile, mentenanta
si intretinere - AN V

IIII.b - Asigurarea personalului
necesar pentru operarea si
adimistratea
infrastructurii
RONAVEC - AN IV- 20 angajati,
AN V-VIII - 30 angajati si
derularea activitatilor specifice
de cercetare.

Cheltuieli operationale
(utilitati - electricitate,
gaze, apa potabila si
menajera, telefonie),
consumabile, mentenanta
si intretinere - AN VI
Cheltuieli operationale
(utilitati - electricitate,
gaze, apa potabila si
menajera, telefonie),
consumabile, mentenanta
si intretinere - AN VII
Cheltuieli operationale
(utilitati - electricitate,
gaze, apa potabila si
menajera, telefonie),
consumabile, mentenanta
si intretinere - AN VIII
Chletuieli salariale AN IV
Chletuieli salariale AN V
Chletuieli salariale AN VI
Chletuieli salariale AN VII
Chletuieli salariale AN VIII

-

-

253,056.00

-

-

253,056.00

-

-

253,056.00
407,520.00
407,520.00
407,520.00
407,520.00
407,520.00

TOTAL FAZA DE OPERARE

-

TOTAL PROIECT

-

3,302,880.00
30,000,000.12

-

3,302,880.00

NOTA:
-

Toate valorile aferente perioadei de proiect si construcție au fost calculate conform Devizului
Investitiei atasat prezentei;
Toate valorile aferente perioadei de operare au fost calculate in baza Structurii de venituri si
cheltuieli atasate prezentei.
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Toate costurile aferente fazei de proiectare si executie au fost defalcate pe structura de
deviz conform HG 970/2018, anume:
1euro =

4.90

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli

1

2

Valoare (fara TVA)
lei

TVA 19 %

euro
3

Valoare (inclusiv TVA)

lei
4

lei
5

euro
6

7

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1.

Obtinerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

297,984.00

60,813.06

56,616.96

354,600.96

72,367.54

297,984.00

60,813.06

56,616.96

354,600.96

72,367.54

260,000.00

53,061.22

49,400.00

309,400.00

63,142.86

260,000.00

53,061.22

49,400.00

309,400.00

63,142.86

100,000.00

20,408.16

19,000.00

119,000.00

24,285.71

10,000.00

2,040.82

0.00

10,000.00

2,040.82

1,000,000.00

204,081.63

190,000.00

1,190,000.00

242,857.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Amenajari pt prot mediului
si aducerea la starea
1.3.
initiala
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Chelt.pt. asigurarea
utilitatilor necesare
2.1.
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1.

Studii de teren

3.2.

Taxe pt obtinere avize,
acorduri si autorizatii

3.3.

Proiectare si inginerie

3.4.

Organizarea procedurilor
de achizitie

3.5.

Consultanta

3.6.

300,000.00

61,224.49

57,000.00

357,000.00

72,857.14

Salarii implementare intern

2,880,000.00

587,755.10

0.00

2,880,000.00

587,755.10

Asistenta tehnica din partea
proiectant+supraveghere

1,000,000.00

204,081.63

190,000.00

1,190,000.00

242,857.14

5,290,000.00

1,079,591.84

456,000.00

5,746,000.00

1,172,653.06

TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1.

Constructii si instalatii

52,080,000.00

10,628,571.43

9,895,200.00

61,975,200.00

12,648,000.00

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

6,125,000.00

1,250,000.00

1,163,750.00

7,288,750.00

1,487,500.00
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4.3.

Utilaje, echip.tehnologice si
functionale cu montaj

24,438,455.20

4,987,439.84

4,643,306.49

29,081,761.69

5,935,053.41

4.4.

Utilaje echip.tehnologice si
functionale fara montaj

29,418,319.00

6,003,738.57

5,589,480.61

35,007,799.61

7,144,448.90

4.5.

Dotari

2,000,000.00

408,163.27

380,000.00

2,380,000.00

485,714.29

4.6.

Active necorporale

3,000,000.00

612,244.90

570,000.00

3,570,000.00

728,571.43

117,061,774.20

23,890,158.00

22,241,737.10

139,303,511.30

28,429,288.02

TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1.

Organizare de santier

130,000.00

26,530.61

24,700.00

154,700.00

31,571.43

5.1.1.

Lucrari de constructii

100,000.00

20,408.16

19,000.00

119,000.00

24,285.71

5.1.2

Cheltuieli conexe
organizarii santierului

30,000.00

6,122.45

5,700.00

35,700.00

7,285.71

5.2.

Comisioane, cote, taxe,
costul creditarii

530,838.32

108,334.35

0.00

530,838.32

108,334.35

5.3

Cheltuieli diverse si
neprevazute

500,000.00

102,040.82

95,000.00

595,000.00

121,428.57

1,160,838.32

236,905.78

119,700.00

1,280,538.32

261,334.35

TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si
teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregatirea personalului de
exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

5,000.00

1,020.41

950.00

5,950.00

1,214.29

5,000.00

1,020.41

950.00

5,950.00

1,214.29

124,075,596.52

25,321,550.31

22,924,404.06

147,000,000.58

30,000,000.12

58,305,000.00

11,898,979.59

11,077,950.00

69,382,950.00

14,159,785.71

TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
DIN CARE C+M






cheltuielile privind constructiile (2.500 mp utili cladire + 6.000 mp sere experimentale) au
fost estimte be baza costurilor de piata si in acord cu cerintele speciale privind constructiile
propuse;
cheltuielile privind echipamentele si serviciile propuse au fost estimate pe baza consultarii
comparative a site-urilor unor furnizori de specialitate;
cheltuielile privind costurile de operare au fost estimate privind numarul de posturi alocate
prin HG 690/2019 si a tipurilor de cheltuieli de mentenata uzuale, pornind de la costurile
actuale de operare si de la costurile de piata, avand in vedere ratele de actualizare si
cresterile aferente infiintarii noii infrastructuri.
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IV.2 – STRUCTURA DE VENITURI SI CHELTUIELI RONAVEC

Categorie Venituri
Venituri din servicii8:
1. IC va pune la dispozitia
cultivatorilor prin acord
de multiplicare incheiat
intre multiplicator si
mentinator
(IC
sub
coordonarea
Bancii)
resurse
genetice
protejate, proprietatea
Bancii
2. Elaboreaza tehnologii
specifice de cultura3. Ofera material genetic
necesar
infiintarii
culturilor- seminte
3.1
Ofera
material
genetic necesar infiintarii
culturilor- rasaduri
4. Ofera consultanta de
specialitate pe domeniile
de expertiza ale Bancii
5. Realizeaza analize
seminte
-calitate,
germinatie,
puritate2000 euro/an
6. Analize agrochimice
de sol si apa
7. Realizeaza analize
biochimice laborator- la
speciile din domeniul de
expertiza al IC sub
coordonarea Bancii
8. Expertiza fitosanitara si
analiza de laborator
9. Elaboreaza retete de
fertilizare si de nutritie a
plantelor
10. Realizeaza analize de
genetica
si
biologie
moleculara, servicii de
amprentare genetica
11. Ofera stagii de
pregatire profesionala si
suport tehnico-stiintific
8

Valori medii

AN IV

TOTAL VENITURI MEDII EURO/ AN
AN V
AN VI
AN VII

AN VIII

TOTAL

1000 euro / Ha

10,000.00

12,000.00

13,200.00

14,520.00

15,972.00

65,692.00

5000 euro/tehnologie

10,000.00

12,000.00

13,200.00

14,520.00

15,972.00

65,692.00

102 euro/Kg seminte

10,204.00

12,244.80

13,469.28

14,816.21

16,297.83

67,032.12

0,31 euro / Kg rasad

30,612.00

36,734.40

40,407.84

44,448.62

48,893.49

201,096.35

100 euro/zi- consultanta

10,000.00

12,000.00

13,200.00

14,520.00

15,972.00

65,692.00

250 euro/proba

2,000.00

2,400.00

2,640.00

2,904.00

3,194.40

13,138.40

250 euro/ proba

2,000.00

2,400.00

2,640.00

2,904.00

3,194.40

13,138.40

500 euro/proba

4,000.00

4,800.00

5,280.00

5,808.00

6,388.80

26,276.80

50 euro/proba

5,000.00

6,000.00

6,600.00

7,260.00

7,986.00

32,846.00

1000 euro / reteta

6,000.00

7,200.00

7,920.00

8,712.00

9,583.20

39,415.20

500 euro/ set probe

3,000.00

3,600.00

3,960.00

4,356.00

4,791.60

19,707.60

600
euro/stagiu/cursant/expert

6,000.00

7,200.00

7,920.00

8,712.00

9,583.20

39,415.20

Pentru veniturile din servicii a fost luata in calcul o crestere de 20% fata de anul precedent, începand cu primul an de operre.
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pentru realizarea studiianalize de laborator
Total venituri din
servicii:
Venituri din subventii MADR
Venituri
averente
chletuielilor salariale
Venituri pentru cheltuieli
operationale (utilitati electricitate, gaze, apa
potabila si menajera,
telefonie), consumabile,
mentenanta
si
intretinere

privat/cercetator
independent

30 angajati x 1.132 euro
salariu mediu lunar x12
luni
15.000 euro/luna

Total venituri din
subventii:
Total venituri:

Categorie cheltuieli

Mod calcul

Chletuieli salariale

Cheltuieli operationale
(utilitati - electricitate,
gaze, apa potabila si
menajera,
telefonie),
consumabile,
mentenanta
si
intretinere

30 angajati x 1.132 euro
salariu mediu lunar x12
luni
21.088 euro/luna

98,816.00

118,579.20

130,437.12

143,480.83

157,828.92

649,142.07

407,520.00

407,520.00

407,520.00

407,520.00

407,520.00

2,037,600.00

180,000.00

180,000.00

180,000.00

180,000.00

180,000.00

900,000.00

587,520.00
686,336.00

587,520.00
706,099.20

587,520.00
717,957.12

587,520.00
731,000.83

587,520.00
745,348.92

2,937,600.00
3,586,742.07

AN VIII

TOTAL

AN IV

407,520.00

TOTAL CHLEUIELI EURO/ AN
AN V
AN VI
AN VII

407,520.00

407,520.00

407,520.00

407,520.00

2,037,600.00

253,056.00

253,056.00

253,056.00

253,056.00

253,056.00

1,265,280.00

Total cheltuieli:

660,576.00

660,576.00

660,576.00

660,576.00

660,576.00

3,302,880.00

BALANTA VENITURI
/ CHELTUIELI

25,760.00

45,523.20

57,381.12

70,424.83

84,772.92

283,862.07

-

-

NOTA:
Toate valorile aferente veniturilor din servicii au la baza analiza prețurilor de piață pentru fiecare
dintre cele 11 tipuri de servicii ce urmeaza a fi dezvoltate la nivelul RONAVEC. Au fost luate în calcul
valorile minimale si a fost plicată o rată de crestere pentru fiecare tip de serviciu de 20% fata de
anul precedent incepand cu anul IV cand RONAVEC devine operațională.
Toate valorile aferente veniturilor din subvenții MADR (salarii si operaționale) au la baza costurile
actuale bugetate la nivelul instituției coordonatoare.
Cheltuielile aferente serviciiilor au fost incluse in totalul costurilor de operare.
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-

-

-

Cheltuielile salariale au la bază valorile salariale actuale la nivelul insituției coordonatoare si au fost
extrapolate la un numara total de 30 de angajați la care va ajunge RONAVEC – schema maxima de
personal la nivelul insitiuției coordonatoare conform prevederilor HG 690/2019.
Costurile operationale au fost estimate pe baza valorilor actuale bugetate la nivelul institutiei
coordonatoare si au fost ajustate la nivelul serviciilor si activitatilor propuse in perioada de operare
a RONAVEC.
Principalele costuri operaționale lunare luate in calcul sunt:
Electricitate
Gaze naturale
Apa curenta / menajera
Paza
Telefonie / internet/IT
Consumabile

V.

4000 euro
5000 euro
2000 euro
5000 euro
2088 euro
3000 euro

ACCESUL SI UTILIZAREA – PRIORITĂȚI ȘI PRINCIPII

Banca isi propune sa coaguleze in jurul ei cercetarea, punand la dispozitie resursele
genetice colectate, invatamantul de specialitate - cu prioritate cel superior si nu in ultimul rand
producatorii, cei care beneficiaza de resursele genetice distribuite de banca, putand organiza chiar
si cursuri de specializare pentru acestia.
Resursele conservate in siguranta in Banca vin in sprijinul fermierilor, care pot astfel
beneficia de resurse genetice autentice, insotite de certificate de autenticitate si calitate cu
posibilitatea de a le multiplica si folosi in siguranta. Beneficiile sunt multiple deoarece resursa
genetica sub expertiza bancii este una sigura, securizata, adaptata conditiilor pedoclimatice din
tara noastra, venind la pachet cu informatiile si tehnologia necesara pentru fiecare cultivar in parte.
Infrastructura de cercetare va pune la dispozitia invatamantului de specialitate atat resurse
genetice pentru experimentele din cadrul unitatilor de invatamant, cat si informatiile necesare
invatamantului pentru a updata know-how ul elevilor si studentilor. Cercetarea stiintifica
beneficiaza in mod direct de acest rezervor de gene, prin schimb de material genetic, utilizandu-le
pentru obtinerea de noi soiuri si hibrizi.
Personalul specializat din cadrul infrastructurii de cercetare se poate dezvolta din multiple
puncte de vedere, stiintific, tehnic, putand ridica astfel calitatea cercetarii, avansa stadiul
cercetarilor folosind elementele din dotarea infrastructurii. De asemenea, echipe de cercetatori si
cercetatori independenti pot fi beneficiari directi ai acestei infrastructuri de cercetare cu caracter
deschis, putand sa participe la vizite de lucru, workshopuri in cadrul Bancii, vizitarea loturilor
demonstrative infiintate cu principalele specii aflate in conservare.
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Pornind de la prioritatea strategică specifică adoptată de Comisia Europeană referitoare la
cei trei „O”9, adică „Open science”, „Open innovation” şi „Open to the world”, RONAVEC va
contribui la:
- maximizarea utilizării rezultatelor cercetării, prin accesul liber şi imediat la publicaţiile
ştiinţifice şi la datele de cercetare;
- sprijinirea accesului transnaţional la infrastructurile de cercetare, abordare nouă orientată
către accesul utilizatorilor şi calitatea serviciilor de cercetare furnizate utilizatorilor;
- sporirea potenţialului de inovare al infrastructurilor de cercetare;
- facilitarea accesului IMM-urilor la infrastructurile de cercetare, cu respectarea
confidenţialităţii;
- promovarea internaţionalizării infrastructurilor de cercetare şi inovare.
„Open Science” permite, prin modalităţi deschise şi colaborative, producerea şi schimbul
de cunoştinţe şi date, cu referire la infrastructurile de cercetare, printr-o mai bună partajare a
resurselor. În acest sens, RONAVEC își propune implementarea principiilor „FAIR” (datele de
cercetare ar trebui să fie „FAIR”, adică disponibile, accesibile, interoperabile şi reutilizabile) și
dezvoltarea unui ecosistem în jurul datelor de cercetare „FAIR”. Acest ecosistem va facilita
schimbul de soluţii, servicii, cunoştinţe şi bune practici, creând astfel un efect de reţea, condiția
fiind ca aceste date sa ramana un „bun public”. Totodată, datele „FAIR”, în combinaţie cu
progresele realizate în domeniile Big Data, inteligenţă artificială şi Cloud Computing sau
blokchain creeaza premisele unor noi oportunitati pentru RONAVEC, care va putea „monetiza”
datele şi oferi servicii cu valoare adăugată. Mai mult, asa cum am precizat anterior, RONAVEC şi
utilizatorii vor colabora pentru elaborarea unui plan de gestionare a datelor de cercetare (“Research
Data Management Plan”), stabilind prin acest plan modul în care vor fi produse, colectate,
gestionate, arhivate şi disponibile datele de cercetare 10.
Conform Cartei Europene de Acces la Infrastructurile de Cercetare 11, RONAVEC va aplica
principiile de acces la infrastructurile de cercetare, care cuprind următoarele aspecte recomandate
pentru a fi luate în considerare:
 Politica de acces
RONAVEC va elabora si actualiza permanent o politică de acces care să defineasca modul
în care reglementează, acordă şi sprijină accesul utilizatorilor (potenţiali) din mediul academic, de
afaceri, industrie şi servicii publice. Regula de baza a RONAVEC este acordarea accesului deschis
la datele din cercetare tuturor utilizatorilor, cu respectarea conditiilor de securitate a datelor, in

9

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-innovation-open-science-open-world-vision-europe
https://uefiscdi.gov.ro/resource-821575-recomandari-privind-posibile-noi-instrumente-de-finantare-a-infr.pdf

10

11

https://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/2016_charterforaccessto-ris.pdf
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functie de importanta acestora, motiv pentru care utilizatorii vor avea credentiale adecvate pe
niveluri de acces.
 Recunoaştere şi co-autorat
Utilizatorii vor recunoaste contribuţia RONAVEC în orice produs (publicaţii, brevete, date
de cercetare, etc.) care rezultă din cercetările efectuate prin accesul la facilităţile infrastructurii. În
conformitate cu bunele practici din domeniul ştiinţific, utilizatorii vor fi încurajaţi să ofere coautorat celor care lucrează în infrastructura de cercetare şi care au adus contribuţii ştiinţifice
autentice în activitatea lor.
 Conformitate juridică
Toate regulile şi condiţiile pentru acces şi utilizare a RONAVEC vor respecta legislaţia şi
acordurile naţionale şi internaţionale în domenii precum drepturile de proprietate intelectuală şi
protecţia vieţii private, considerente etice, precum şi reglementările privind siguranţa, securitatea
şi ordinea publică.
 Costuri şi taxe de acces
Utilizatori publici din mediul academic si de invatamant, precum si alte entitati publice
asociate vor avea acces deschis gratuit la datele din cercetare, cu respectarea condițiilor de acces
si a protocoalelor de protectie a resurselor fitogenetice. Utilizatorii privati vor plati taxe de acces
estimate si actualizate anual, intr-un cuantum rezonabil astfel incat sa poata contribui la
sustenabilitatea financiară a infrastructurii de cercetare.
 Conduită etică şi integritatea cercetării
RONAVEC şi utilizatorii sai vor stabili protocoale standard pentru fiecare tip de
interactiune astfel încât sa fie respectate codurile standard de conduită şi comportament etic în
cercetarea ştiinţifică.
 Non-discriminare
În acordarea accesului la RONAVEC pentru utilizatori nu vor exista discriminări din
motive personale, iar protocoalele de colaborare/utilizare vor corespunde politicilor interne,
nationale si europene privind egalitate de şanse.
 Punerea în aplicare
Mecanismele administrative asociate solicitării şi acordării accesului la RONAVEC vor fi
minimale şi transparente.
 Managementul datelor de cercetare
RONAVEC va detine un plan de gestionare a datelor de cercetare, care să garanteze că
acestea sunt păstrate în mod corespunzător, arhivate pentru o perioadă rezonabilă şi disponibile
pentru revizuire şi (re)utilizare. In general, pentru datele (re)utilizate, accesul utilizatorilor va fi
gratuit.
 Instrucţiuni pentru utilizatori
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RONAVEC va ofei utilizatorilor instrucţiuni clare pentru accesul eficient la facilităţile
sale si se va asigura ca acestea sunt postate pe website-ul sau si accesarea acestora este cat mai
facila.
SERVICII RONAVEC

UTILIZATORI:

1. IC va pune la dispozitia cultivatorilor prin acord de multiplicare
incheiat intre multiplicator si mentinator (IC sub coordonarea
Bancii) resurse genetice protejate, proprietatea Bancii

agricultori, fermieri, unitati de cercetare si productie,
unitati specializate de cercetare si invatamant

2. Elaboreaza tehnologii specifice de cultura3. Ofera material genetic necesar infiintarii culturilor- seminte

asociatii profesionale de fermieri
persoane fizice, agricultori, fermieri, unitati de cercetare
si productie, unitati specializate de cercetare si
invatamant
agricultori, fermieri individuali, unitatile de cercetare si
de productie, unitati de invatamant
producatori seminte, cultivatorii plante

3.1 Ofera material genetic necesar infiintarii culturilor- rasaduri
4. Ofera consultanta de specialitate pe domeniile de expertiza ale
Bancii
5. Realizeaza analize seminte -calitate, germinatie, puritate- 2000
euro/an
6. Analize agrochimice de sol si apa
7. Realizeaza analize biochimice laborator- la speciile din domeniul
de expertiza al IC sub coordonarea Bancii
8. Expertiza fitosanitara si analiza de laborator

fermieri, asociatiile profesionale
unitati de depozitare, procesare si valorificare din
domeniu
persoane fizice, cultivatori in sistem gospodaresc,
fermieri individuali, asociatii profesionale

10. Realizeaza analize de genetica si biologie moleculara, servicii
de amprentare genetica

agricultori, fermieri, unitati de cercetare si productie,
persoane fizice, companii private
unitati specializate de cercetare si invatamant,
proprietarii de soiuri
elevi, studenti, masteranzi, doctoranzi, specialisti in
domeniu

11. Ofera stagii de pregatire profesionala si suport tehnicostiintific pentru realizarea studii-analize de laborator

agricultori, fermieri, unitati de cercetare si productie,
unitati specializate de cercetare si invatamant

9. Elaboreaza retete de fertilizare si de nutritie a plantelor
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VI. STRATEGIA DE COMUNICARE
OBIECTIV
Planul strategic de comunicare construieşte imaginea RONAVEC | RO National Vegetal
Genetic Resources Centre, la care infrastructura de cercetare tinde să ajungă pe termen mediu și
lung. Pentru asta, vom identifica și activa instrumente comunicaţionale optime și publicul ţintă.
Vom elabora mesaje cât se poate de clar definite, o planificare în timp realistă şi o bugetare
eficientă.
CONTEXT
Crearea unei infrastructuri de cercetare într-un domeniu inedit reprezintă un eveniment
important în domeniul cercetării științifice, cu atât mai mult cu cât aceasta se derulează pe structura
unei instituții de asemenea, nou înființate, Banca de resurse Genetice Vegetale pentru
Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale - Buzău.
Strategia de comunicare va ține cont de cei doi vectori de imagine, astfel încât imaginea de
sine stătătoare a RONAVEC să devină complementară BRGVeg Buzău, fără să se suprapune sau
a se confunda. În acest moment nu există o strategie de comunicare nici la nivelul BRGVeg Buzău
şi nici o serie de proceduri pe baza cărora să funcţioneze biroul de comunicare din organigrama
noii instituții. Aceast fapt ajută la realizarea unei strategii de comunicare a RONAVEC coerentă,
proactivă și complementară BRGVeg Buzău.
VIZIUNE | PRINCIPII
Comunicarea transparentă şi eficientă cu partenerii științifici, sociali, economici şi
instituţionali ai RONAVEC | RO National Vegetal Genetic Resources Centre, dar şi cu proprii
angajaţi și publicul larg.
SCOP
Scopul RONAVEC - RO Național Vegetal Genetic Resources Centre este acela de a
asigura facilități și instalații performante, echipamente și dotări corporale/necorporale bazate pe
tehnologie avansată, resurse umane înalt calificate împreuna cu resurse de cunoștințe și/sau
informații științifice structurate (referitoare la resursele genetice vegetale), precum și furnizarea
serviciilor conexe pentru a fi utilizate de către comunitatea științifică în activitatea de cercetare
privind explorarea, inventarierea, colectarea, conservarea și valorificarea resurselor fitogenetice.
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Strategia îşi propune să identifice şi să dezvolte un mesaj coerent, specializat pe fiecare din
competenţele vizate (internă, externă, internațională), dar în același timp elaborarea și diseminarea
informațiilor științifice într-un discurs publicului într-un discurs abordabil publicului larg, în timp
adecvat.
Imaginea RONAVEC va constitui o marcă de prestigiu pentru cercetarea românească, cu
efecte benefice directe și educative pentru societatea românească și nu numai.

















COMUNICAREA ÎN PLAN INTERN
Obiective generale
dezvoltarea unei culturi organizaționale distincte;
diseminarea în mediul angajaților a informațiilor de pe agenda științifică și publică ce au
legătură cu activitatea RONAVEC | RO National Vegetal Genetic Resources Centre;
inițierea și creșterea gradului de colaborare între actanții RONAVEC.
Obiective specifice
crearea şi îmbunătățirea permanentă a mecanismul de coordonare a activităţilor de
comunicare;
asigurarea unui climat profesional la nivel instituțional, contribuind la o mai bună
înţelegere care să asigure relații de colaborare eficiente și armonioase prin cunoașterea și
la un nivel individual ai membrilor echipei;
crearea un sistem intern de informare eficient comun tuturor departamentelor BRVEG baza
RONAVEC.
COMUNICAREA ÎN PLAN EXTERN
Obiective generale
crearea și transmiterea imaginii publice a RONAVEC | RO National Vegetal Genetic
Resources Centre;
asigurarea transparenței prin publicarea şi transmiterea mesajelor sau a informaţiilor de
interes științific și public în timp util;
creşterea gradului de încredere a opiniei din întreg spectrul științific național / european
/internațional în activitatea RONAVEC | RO National Vegetal Genetic Resources Centre.
Obiective specifice
informarea corectă și constantă a mediului academic, universitar, științific, dar și a publicul
larg despre rolul, semnificaţia şi rezultatele scontate/ obţinute, conform agendei de
cercetare;
crearea şi menţinerea unui grad ridicat de încredere în rândul publicului specific și general,
precum şi al potenţialilor beneficiari în transparenţa şi corectitudinea procesului de
management al RONAVEC | RO National Vegetal Genetic Resources Centre;

Buzău
ROMÂNIA

Banca de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și
Medicinale

40

RONAVEC - RO National Vegetal Genetic Resources Centre AGENDA
ȘTIINȚFICĂ



folosirea unei terminologii accesibile tuturor;
informarea constantă şi corectă a tuturor grupurile ţintă despre oportunităţile de producție
și calitate a materialului săditor de care poate să beneficieze prin intermediul RONAVEC.
GRUPURILE ȚINTĂ
- publicul de specialitate: cercetători, academicieni, ingineri horticultori;
- publicul larg: populația, liderii și formatorii de opinie;
- publicul intern: angajaţii din Banca de resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură,
Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale - Buzău şi din celelalte instituţii implicate în
managementul BRVEG, respectiv Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
- potenţiali beneficiari: mediul academic/universitar/de cercetare, mediul de afaceri,
producători, organizații non-guvernamentale de profil.
Actori implicaţi – persoane, organizaţii şi autorităţi implicate în buna desfășurare a
activității RONAVEC, dar care nu sunt potenţiali beneficiari: autorităţi publice centrale şi locale;
promotori de proiecte; reprezentanţi ai societăţii civile; reprezentanţi ai României la diverse
instituţii europene cu rol consultativ sau decizional; politicieni.
Media: audio-vizuală (TV, radio, Internet), scrisă (la nivel internațional, naţional, regional,
local).









CANALE DE COMUNICARE
comunicarea directă se va face prin organizarea unor evenimente de informare
științifică/publică la care să fie invitaţi atât reprezentanţi ai mediul academic, universitar și
de cercetare, ai autorităţilor centrale şi locale, cât şi ai organizaţiilor neguvernamentale,
reprezentanţi ai mass-media. Scopul acestor evenimente este acela de a prezenta
participanţilor stadiul derulării proiectelor aferente RONAVEC | RO National Vegetal
Genetic Resources Centre.
comunicarea on-line, prin organizarea unor evenimente de informare publică pe platforme
tip zoom care să compenseze incapacitatea organizării de evenimente dedicate comunicării
directe din cauze determinate de distanțare socială pe timp de pandemie.
comunicarea prin mijloace electronice urmăreşte informarea rapidă a tuturor celor
interesaţi de informaţii privind proiectele RONAVEC. În acest sens, vom avea în vedere
crearea unui site de sine stătător al BRVEG care va deține o pagină specială dedicată
RONAVEC.
comunicatele de presă pentru informarea publicului de specialitate, dar și publicului larg
se vor emite la începerea sau la finalizarea proiectelor RONAVEC. De asemenea, în
anumite situaţii, când intervin schimbări majore în derularea proiectelor RONAVEC, se
vor organiza conferinţe de presă pentru informarea publicului asupra acestor schimbări.
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social media: crearea de canale pe rețele de socializare pentru o mai bună și mai rapidă
diseminare a informațiilor și creștere a vizibilității buletinului de identitate vizuală a
RONAVEC, respectiv a BRGEV.
MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
EVALUAREA STRATEGIEI DE COMUNICARE
rapoarte semestriale de activitate ale managementului RONAVEC care vor deține date și
informații privind activitatea de distribuire a informațiilor de interes științific și public,
statistici privind referirea cantitativă și calitativă a acțiunilor RONAVEC în mass-media,
numărul comunicatelor de presă difuzate spre publicare în mass-media, precum și alte
statististici privind vizibilitatea și impactul mediatic.
rapoarte anuale de evaluare a activității de comunicare.
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ANEXA I - ECHIPAMENTE AFERENTE LABORATOARELOR RONAVEC
1. LABORATOR CONDIȚIONARE ANALIZE SEMINȚE
Nr.
Crt.

DENUMIRE
ECHIPAMENT

SPECIFICATIE TEHNICA

ALTE SPECIFICATII

1.

Dispozitiv masura
calitatea aerului

Monitorizare stationara
laboratoare, sere: t°, u%, CO₂,
TVOC (compusi organici
volatili), intensitatea luminoasa

Stocare date, afisare website,
alarme

2.

Etuva laborator
termoreglabila

Uscare, 105l, temperatura
reglabila 50°C - 100°C,

Permite conectare la retea,
server

3.

Balanta precizie

Capacitate 4200g, precizie
0,01g

Arhivare masuratori,
numarare piese, transmitere
date, imprimare date, permite
conectare la retea, server,
imprimanta etichete

4.

Balanta analitica

Capacitate 220g, precizie
0,0001g, functie statistica
(calcul medie pe serie
masuratori)

Arhivare masuratori,
numarare piese, transmitere
date, imprimare date, permite
conectare la retea, server,
imprimanta etichete

5.

Refractometru
portabil digital

Determinari valori BRIX,
afisare indice refractie

6.

pH-metru portabil

0-14pH, include sonda
temperatura

7.

Masina sitare
electromagnetica

Separare granulometrica umeda
si uscata, 16 site, dimensiuni
particule 20 µm - 125 mm
(sitare umeda)
40 µm - 125 mm (sitare uscata)

8.

Spectrofotometru

198-1000nm, masurare
absorbanta, concentratie si %
transmitanta

Cablu interfata

9.

Real time PCR

Amplificare acizi nucleici,
analiza rezultate, detectie gene
multiple,

Stocare date, transfer etc.
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10.

Morisca de macinat esantioane reglabila

11.

Set de site pentru verificarea gradului de macinare

12.

Balanta cu precizie de 0,001 zecimale

13.

Exicator cu desicantul corespunzator

14.

Termohigrometru

15.

Termometre cu alcool (mercur) etalonate pentru intervalul
de lucru al etuvelor

16.

Capsule (fiole)
SECTORUL DE PURITATE Sala de omogenizare

17.

Omogenizator
Laborator de determinare a puritatii

18.

Balanta cu precizie de 0,1 zecimale

19.

Balanta cu precizie de 0,01 zecimale

20.

Balanta cu precizie de 0,001 zecimale

21.

Balanta cu precizie de 0,0001 zecimale

22.

Trusa cu greutati etalon aferenta balantelor

23.

Binocular

24.

Lampa fluorescenta 1 pentru laboratoarele care efectueaza
teste la specii de graminee perene

25.

Lupa diafanoscop 1 pentru laboratoarele care efectueaza
teste la specii de graminee perene
SECTORUL DE GERMINATIE

26.

Set de site pentru verificarea gradului de maruntire al
solului

27.

Termometre cu alcool (mercur) etalonate pentru verificarea
modului de functionare al camerelor sau cabinetelor de
germinat si al etuvelor cate unul pentru fiecare raft din
aparat, verificat

28.

Cabinete germinatoare cu temperatura reglabila Numarul si
capacitatea lor va fi corelat cu speciile analizate si cerintele
impuse de acestea, minimum

29.

Termometre inregistratoare cate unul pentru fiecare camera
de germinatie sau cabinet germinator
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30.

Etuve pentru preuscare si sterilizare

31.

Balanta cu precizie de 0,1 zecimale 1

32.

Recipiente de stocare esantioane, tavi, godeuri, rafturi etc. –
SECTORUL DE STARE FITOSANITARA

33.

Microscop

34.

Lupa binocular

35.

Nisa filtranta

Poate fi utilizata, cand este nevoie, nisa filtranta din dotarea
laboratorului de puritate sau germinatie.

36.

Vase Petri, lamele,
pensete etc.

Un laborator trebuie sa detina magazie de pastrarea esantioanelor cu
mediu controlat.

2. LABORATOR FITOPATOLOGIE
Nr.
Crt.

DENUMIRE ECHIPAMENT

SPECIFICATIE TEHNICA

ALTE SPECIFICATII

1.

Stereomicroscop trinocular
pentru gemologie OPTIGEM-4
Optika, 45x

Recomandat pentru analize
laborator

Stocare date, afisare website, alarme

2.

Etuva laborator termoreglabila

Permite conectare la retea, server

3.

Balanta precizie

Uscare, 105l, temperatura
reglabila 50°C - 100°C,
Capacitate 4200g, precizie
0,01g

4.

Balanta analitica

Capacitate 220g, precizie
0,0001g, functie statistica
(calcul medie pe serie
masuratori)

Arhivare masuratori, numarare piese,
transmitere date, imprimare date,
permite conectare la retea, server,
imprimanta etichete

5.

Frigider

Conectare PC, port USB

6.

Autoclav

Capacitate 130l, cu procesor
cu afisaj
Capacitate 24l,

Conectare PC, port USB

7.

Cuptor calcinare

Capacitate 10l,

Interfata PC

8.

Incubator

Cu CO₂,

9.

Refrigerator

Capacitate 130l
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3.
Nr.
Crt.

DENUMIRE
ECHIPAMENT

LABORATOR AGROCHIMIE – FIZIOLOGIE
SPECIFICATIE TEHNICA

ALTE SPECIFICATII

1.

Spectrofotometru

198-1000nm, masurare
absorbanta, concentratie si %
transmitanta

2.

Gaz Cromatograf

detectarea hidrocarburilor
incepand de la metan pana la
C44+

3.

Purificator apa

Sterilizare UV, ultra-filtrare, cu
rezervor, 20l/h

4.

Titrator automat
1ppm – 5%

Include stand de titrare cu pompa
si agitator integrate

Stocare rezultate date, afisaj color,
conectare USB

5.

Termobalanta

memorie interna pentru 10 cicluri
complete de uscare si cu indicator
de planeitate

Interfata PC

6.

Etuva termoreglabila

Uscare, 105l, temperatura
reglabila 50°C - 200°C,

Permite conectare la retea, server

8.

Set analize sol:
pH metru /
umidometru pentru
sol
Trusa analize sol

Determinare direct in sol, scala
dubla pH si umiditate

Stocare date, afisare website, alarme

Masuratori rapide, acuratete, set
complet reactivi

Azot – metoda colorimetrica – 25 de teste

9.

Cablu interfata

Fosfor- metoda colorimetrica – 25 de teste
pH – metoda colorimetrica (pH 4-9) – 25 de
teste
Potasiu – metoda turbidimetrica – 25 de
teste

10.

Balanta precizie

Capacitate 4200g, precizie 0,01g

Arhivare masuratori, numarare piese,
transmitere date, imprimare date, permite
conectare la retea, server, imprimanta
etichete

11.

Balanta analitica

Capacitate 220g, precizie 0,0001g,
functie statistica (calcul medie pe
serie masuratori)

Arhivare masuratori, numarare piese,
transmitere date, imprimare date, permite
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conectare la retea, server, imprimanta
etichete
12.

pH-metru portabil

0-14pH, include sonda
temperatura

4.
Nr.
Crt.

DENUMIRE
ECHIPAMENT

LABORATOR BIOCHIMIE

SPECIFICATIE TEHNICA

ALTE SPECIFICATII

1.

Masina automata de spalat
sticlarie de laborator

Capacitate 220 litri

2.

Distilator

Capacitate 10 litri

3.

Refrigerator

Capacitate 130l

4.

Congelator laborator

Capacitate 305 litri, interval t°: 10°C pana la
-25°C

5.

Pipete monocanal

Foarte performante, specifice lab.
cercetare

6.

Pipete 12 canale

Capacitate 12 canale, manuala,
precizie, acuratete

7.

Celula electroliza

8.

Titrator automat 1ppm – 5%

permite monitorizarea
experimentelor de reactie si de
voltametrie ciclica, transmiterea
datelor si diferite alte functii.
Include stand de titrare cu pompa
si agitator integrate

9.

Balanta precizie

Capacitate 4200g, precizie 0,01g

Arhivare masuratori, numarare
piese, transmitere date, imprimare
date, permite conectare la retea,
server, imprimanta etichete

10.

Balanta analitica

Capacitate 220g, precizie
0,0001g, functie statistica (calcul
medie pe serie masuratori)

Arhivare masuratori, numarare
piese, transmitere date, imprimare
date, permite conectare la retea,
server, imprimanta etichete
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11.

Electroforeza - Sistem
vertical bilateral, gel
200*200 mm

12.

Etuva termoreglabila

13.

Microcentrifuga

14.

Spectrofotometru

15.

Cititor placi microtitrare

16.

Gaz Cromatograf

17.

Real time PCR

18.

Hot stage microscopy

19.

Microscop electronic scanare
emisii in teren (Field emission
scanning electron microscope)

Sistem vertical gel pentru
electroforeza

Uscare, 105l, temperatura
reglabila 50°C - 200°C,
trecerea de la microtuburi la
stripuri PCR nu necesita
inlocuirea rotorului
198-1000nm, masurare
absorbanta, concentratie si %
transmitanta
detectarea hidrocarburilor
incepand de la metan pana la
C44+
Amplificare acizi nucleici, analiza
rezultate, detectie gene multiple,

Permite conectare la retea, server
centrifugarea simultana a 12
microtuburi si a 4 stripuri PCR
Cablu interfata

Stocare date, transfer etc.

5. LABORATOR BIOLOGIE MOLECULARA
DENUMIRE ECHIPAMENT

Nr. Crt.
1.

Moară ultracentrifugală

2.

Spectrofotometru

3.

Centrifugă cu răcire

4.

Vortex Digital

5.

Agitator

6.

Moară macinare de laborator

7.

Agitator cu încălzire

8.

Bloc de încălzire - răcire

9.

Termostat
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10.

pH-metru

11.

Cuptor cu microunde

12.

Frigider Platinium

13.

Termostat cu ventilaţie forţată

14.

Balanţă electronică de precizie

15.

Balanţă analitică (± 0,001 g)

16.

Hotă cu flux laminar vertical,

17.

Agitator

18.

UV Trans Iluminator

19.

Tanc electroforeză 3 buc.

20.

Manta de încălzire

21.

RT-PCR

22.

Plită cu agitare

23.

Centrifugă Mini Spin

24.

Mastercycler

25.

Distilator

26.

Concentrator

27.

Microcentrifugă fluture

28.

Autoclav

29.

Millipore Synergy UV

30.

Ultracongelator

31.

Tanc electroforeză

32.

Pompă vacuum

33.

Sistem de răcire

34.

Negatoscop
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6. LABORATOR GENETICA
Nr.
Crt.

DENUMIRE
ECHIPAMENT

1.

Spectrofotometru
UV/VIS

2.

Electroforeza - Sistem
vertical bilateral, gel
200*200 mm

3.

SPECIFICATIE TEHNICA

ALTE SPECIFICATII

198-1000nm, masurare
absorbanta, concentratie si %
transmitanta
Sistem vertical gel pentru
electroforeza

Cablu interfata

Real time PCR

Amplificare acizi nucleici,
analiza rezultate, detectie gene
multiple,

Stocare date, transfer etc.

4.

Etuva termoreglabila

Uscare, 105l, temperatura
reglabila 50°C - 200°C,

Permite conectare la retea, server

5.

Microcentrifuga

trecerea de la microtuburi la
stripuri PCR nu necesita
inlocuirea rotorului

centrifugarea simultana a 12 microtuburi
si a 4 stripuri PCR

6.

Titrator automat 1ppm –
5%

Include stand de titrare cu
pompa si agitator integrate

Stocare rezultate date, afisaj color,
conectare USB

7.

Balanta precizie

Capacitate 4200g, precizie 0,01g

Arhivare masuratori, numarare piese,
transmitere date, imprimare date,
permite conectare la retea, server,
imprimanta etichete

8.

Balanta analitica

Capacitate 220g, precizie
0,0001g, functie statistica
(calcul medie pe serie
masuratori)

Arhivare masuratori, numarare piese,
transmitere date, imprimare date,
permite conectare la retea, server,
imprimanta etichete

9.

Titrator automat 1ppm –
5%

Include stand de titrare cu
pompa si agitator integrate

Stocare rezultate date, afisaj color,
conectare USB

10.

Distilator

Capacitate 10 litri

Se poate cupla cu rezervor pentru
eficienta marita

11.

Refrigerator

Capacitate 130l

12.

Congelator laborator

Capacitate 305 litri, interval t°: 10°C pana la
-25°C
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13.

Pipete monocanal

14.

Pipete 12 canale

15.

Etuva termoreglabila

16.

Hota cu flux laminar
vertical

Foarte performante, specifice
lab. cercetare
Capacitate 12 canale, manuala,
precizie, acuratete
Uscare, 105l, temperatura
reglabila 50°C - 200°C,
1050*790*1390 mm

Permite conectare la retea, server
alarme audio si vizuale pentru
fluctuatiile vitezei fluxului de aer, nivel
de zgomot redus
Filtrul HEPA
afisaj digital viteza flui aer

17.
18.

Calculatoare sistem
desktop
Nanodrop
spectrofotometru

7. LABORATOR MULTIPLICARE, AMELIORARE, TEHNOLOGIE
DENUMIRE ECHIPAMENT

Nr. Crt.
1.

balanta analitica

2.

balanta tehnica

3.

termobalanta

4.

stereomicroscop

5.

titrator

6.

refractometru

7.

distilator

8.

aparat laminat

9.

pungi

10.

plicuri

11.

blender

12.

foldio set 2CUB-led

13.

germinator
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14.

penetrometru

15.

presenter

16.

stand determinare fragezime fructe

17.

telemetru

18.

termometru digital

19

Frigider probe

20.

colorimetru

8. LABORATOR MICROINMULTIRE
Nr.
crt.

Denumire
aparatura

Specificatie
tehnica

Linkuri posibile

1

Autoclav

121°C/15 p.s.i.

https://labshop.ro/product/autoclava-verticala-sterilizare-umeda-28lit-2-5-bar/ si
https://labshop.ro/product/autoclav-clasa-b-75-lit-2-2-bar-ahs-75-b/

2

Etuva

Etuva Thermo
Scientific
Heratherm G P,
65 litri

https://www.amex-lab.ro/aparatura/etuve/etuva-thermo-scientificheratherm-general-protocol-65litri.html?___SID=U&gclid=CjwKCAjwruSHBhAtEiwA_qCpprRk0
ZDSfuJDJIbEKJjvhy1Giedl1eLMg2MqFKCB1R3NFX_KUladZho
CEDAQAvD_BwE
sau
https://labshop.ro/product/etuva-60-litri-binder-fd56-ventilatiefortata-termoreglabila-300c/

3

Bidistilator

Bidistilator
GFL-2108, 8 l/h

https://www.amex-lab.ro/aparatura/distilatoare/bidistilator-gfl-21088-l-h.html

4

pH metru

De laborator

https://www.amex-lab.ro/echipamente-de-masura/ph-metre/phmetru-de-laborator-fisher-scientific-accumet-ab150-2-20-ph.html

Sau
portabil
5

Balante
electronice

http://topmetrology.ro/ro/balante-electronice-de-laborator/810balante-de-mare-capacitate-optik-italy-seria-n-rezolutie-01g-02g05g-1g.html

6

Balanta de
precizie

https://labshop.ro/product/balanta-de-precizie-lt-1220m-capacitate1220-g-diveziune-1-mg/
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https://labassociates.com/products/equipment/weighing
7

8

Hota laminara cu
flux de aer
continuu steril
orizontal
Hota
microbiologica

https://www.precisa.ro/produs/hota-cu-flux-laminar-clasa-ii-alpinabio190/
https://www.sartorom.ro/detalii-produs/nise-sterile-cu-flux-laminarorizontal-helios_83_525.html
BIOQUELL

http://www.comlibris.ro/files/Hote.pdf
https://www.precisa.ro/produs/hota-microbiologica-clasa-ii-nuvemn-120/

9

Agitator orbital

10

Centrifuga

11

Agitator
magnetic cu
incalzitor

12

Plita cu agitator
magnetic cu
incalzire si
temperatura
controlabila

13

Sistem
electroforeza in
gel de agaroza

https://aprilcj.ro/electroforeza/

14

Spectofotometru
UV VIS unde
vizivbile si ne.

https://labshop.ro/product/spectrofotometru-uv-vizibil-cecil-ce-7200dublu-fascicul-190-900-nm/

15

Camera de
crestere

https://www.biochambers.com/pdfs/tcr_series.pdf

Incubator cu
racire si
iluminare
controlata, FOC

https://labshop.ro/product/agitator-orbital-universal-gfl-3005/

https://labshop.ro/product/agitator-magnetic-multipost-incalzire370c-4-locuri-1200-rpm/

, FOC 215IL,
temp. 3°C ..
50°C

https://labshop.ro/product/incubator-cu-racire-si-iluminarecontrolata-foc-215il-temp-3c-50c/
sau
https://labshop.ro/product/incubator-cu-racire-si-iluminarecontrolata-foc-215il-temp-3c-50c/

16

Fitotron pentru
plante sau
insecte

https://www.weiss-technik.com/en/products/produktedetail/fitotronr-cgr-walk-in-high-light-intensity-plant-growth-rooms

17

Microscop
electronic

https://www.multilab.ro/microscop/microscoape_camp_luminos.htm
l
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https://www.zeiss.com/microscopy/int/products/stereo-zoommicroscopes/axio-zoom-v16.html
18

Binocular

https://www.microscopic.ro/cumpara/microscop-medical-binocularcu-tableta-4860512

19

Frigider pentru
substante

https://labshop.ro/product/frigider-farmacie-laborator-medicalevermed-lr-1365-1500-lit-tmp-0c-15c/

20

Germinator de
seminte

http://www.bionicsscientific.com/test-chambers/seedgerminator.html

21

Biofreezer-35

http://www.biofridge.com/product-models/bft-50-tmc/

21

Masina de spalat
industriala

https://www.multilab.ro/masini_spalat/masina_spalat_ultraclean.pdf

23

Spectrometru de
fluorescenţă
Perkin Elmer

https://www.analiticlaboratory.ro/masina-de-spalat-cu-uscare-modelgw4060/
LS – 55;

https://www.perkinelmer.com/category/food-safety-quality

Spectrofotometru
T 60;

https://www.mt.com/int/en/home/products/Laboratory_Analytics_Br
owse/uv-visspectrometers.html?cmp=sea_68010123&SE=GOOGLE&Campaign
=MT_ANAUV/VIS_EN_ROW&Adgroup=Spectrophotometer_Phrase&booked
keyword=spectrophotometer%20instrument&matchtype=p&adtext=
337982060558&placement=&network=g&kclid=_k_Cj0KCQjw0em
HBhC1ARIsAL1QGNcx03SAOKeqtSJ_V5SaKygZZH1mROoXkntj2d6nWRPC0of5MKcEX0aAh0wEALw_wcB_k_&g
clid=Cj0KCQjw0emHBhC1ARIsAL1QGNcx03SAOKeqtSJ_V5SaK
ygZZ-H1mROoXkntj2d6nWRPC0of5MKcEX0aAh0wEALw_wcB

24

Sistem lichid
cromatograf
HPLC
AGILLENT
1200 SERIES;

https://www.agilent.com/?gclid=Cj0KCQjw0emHBhC1ARIsAL1Q
GNdGhq_XdeSYAUiAaK4HlSWb_81dMfL7FgIc2vDvs5kYV4SAs
FMtdygaAumDEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

25

Sistem gaz
crormatografspectrometru de
masa ISQ single
quadrupole

MS – Trace
1310 GC;

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/14800302#/148
00302

26

Transiluminator

TFP-M/WL;

https://www.medicalexpo.com/prod/vilber-lourmat/product-121706846931.html
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27

Spectrometru de
fluorescenţă

28

Instalaţie de
extracţie
Soxhlet;

29

Baie de apa

30

Dus de
decontaminare
biologica

https://ecoparconfreiwald.ro/dus-de-prim-ajutor-de-decontaminarecombinat-gfts-1-2.html

31

Holo cell
monitor

https://phiab.com/holomonitor-live-cell-microscopelp?gclid=Cj0KCQjw0emHBhC1ARIsAL1QGNf4PRX7fGtuLMP8M
l3u08oAqDfwKlB5d4D51KK0mhcd2G3EaSwatksaAhyQEALw_wc
B
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ANEXA II – PREZENTAREA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE

DIRECTOR Banca de Resurse Genetice Vegetale
pentru Legumicultura, Floricultura, Plante Aromatice
si Medicinale Buzău
Dr. Ing. Cercetător Ştiinţific grad. I
Costel VÎNĂTORU
Specialist in ameliorarea si genetica plantelor de cultura, cu
peste 36 de ani de experienta. În perioada 1.01.1997 - 6.01. 1999 a fost încadrat ca inginer în cadrul
sectorului de cercetare, Laboratorul de Ameliorare şi Producere de Seminţe al Statiunii de
Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Buzau, urmand ca mai apoi sa fie promovat Cercetător
Ştiinţific în cadrul aceluiaşi laborator. Cu această ocazie, a fost numit şi coordonator al
Laboratorului de Ameliorare. În anul 2003, după susţinerea examenului de promovare în grad
ştiinţific, a obţinut gradul ştiinţific de CS III, fiind responsabil cu selecţia conservativă la un număr
de 7 soiuri consacrate cât şi obţinerea şi omologarea de noi creaţii biologice.
În paralel cu activitatea de cercetare, în anul 1999 a fost admis la cursurile de doctorat din
cadrul USAMV Bucureşti, Facultatea de Horticultura, sub îndrumarea profesorului universitar dr.
Ing. Corneliu Petrescu. În anul 2006, am susţinut teza cu titlul ”Crearea de hibrizi F1 de tomate
timpurii cu plasticitate ecologică şi calitate superioară” obţinând astfel titlul de Doctor în
Horticultură. Cercetările întreprinse în cadrul lucrării de doctorat s-au finalizat cu obţinerea de
creaţii biologice valoroase omologate şi brevetate: hibridul de tomate Siriana F1, soiul de tomate
pentru industrie Kristinica, soiul de tomate de câmp Darsirius.
A obţinut gradul de Cercetător Ştiinţific II, funcţie deţinută până în 2015 atunci cand a
urcat la cel mai inalt grad din cercetare, Cercetător Ştiinţific gradul I.
De-a lungul carierei a impus trei obiective majore de lucru şi anume: reabilitarea plantelor
legumicole neglijate în cultură; obţinerea de creaţii biologice valoroase profesionale în
concordanţă cu cerinţele cultivatorilor care produc în sistem specializat intensiv; aclimatizarea de
noi specii legumicole care nu au fost cultivate pe teritoriul ţării noastre. Principalele specii care au
fost luate în studiu în scopul aclimatizării şi la care s-au obţinut rezultate deosebite sunt:
Momordica charantia, castravetele amar, Cucumis metuliferus, Momordica cochinchinensis,
Lophantus anisatus, Sideritis scardica (Mursalski chai), etc. A coordonat de asemenea lucrarile
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de aclimatizare si ameliorare la peste 150 de specii noi, care nu au fost cultivate in Romania.
Rezultate promitatoare au fost inregistrate pana in prezent la Brassica juncea, Perilla frutescens,
Trichosantes cucumerina, Benincasa hispida, Smalanthus sonchifolius, Stevia rabaudiana, Salvia
spp., Artemisia spp., etc.
Expert in genetica, ameliorare reuseste sa obtina primul hibrid din cadrul unităţii de
cercetare in care activa, la specia Cucumis sativus, omologat sub denumirea de TRIUMF F1. Tot
in premiera, a obţinut în anul 2006 soiul de fasole pitică omologat sub denumirea de IOANA si
primul soi de busuioc alimentar românesc omologat sub denumirea de AROMAT DE BUZĂU.
Principalul rezultat în urma studiilor de doctorat a fost înregistrat în anul 2007, obţinând prima
creaţie hibridă la tomate din cadrul unităţii de cercetare şi totodată singura creaţie hibridă
comercială românească. Hibridul SIRIANA F1 este destinat cultivării în spaţii protejate, pentru
consum în stare proaspătă. În anul 2008 a obţinut a doua creaţie hibridă la castraveţi, SIRIUS F1,
folosind o metodă nouă de hibridare pentru România: metoda hibridării pe baza caracterelor
marker.
Până în prezent a omologat şi brevetat un număr de 47 de creaţii şi un numar de 7 se afla
în curs de omologare. A elaborat şi publicat un număr de 12 cărţi, dintre care 7 sunt de specialitate.
Anual, de asemenea, a participat cu numeroase referate ştiinţifice la sesiunile organizate de universităţile din domeniu
din ţară. De asemenea a participat la congresele ştiinţifice internaţionale din domeniul horticulturii. Printre cele mai
importante participari au fost la Congresul Internaţional de Horticultura organizate de ISHS, de la Lisabona, 2010
urmată de participarea la Congresul Internaţional de Horticultura de la Brisbane, Australia, 2014 si Turcia, Istanbul,
2018.
Pe parcursul activităţii de cercetare a avut calitatea de responsabil de proiect la un număr
de 9 proiecte iar ca membru în echipa proiectului, la un număr de 6 proiecte. Printre principalele
premii obtinute de-a lungul carierei pana in prezent: premiul ASAS Ioan Maier pentru lucrarea
“Legumicultura” din anul 2016, premiul Gala Pria pentru Agricultura- Pentru intreaga activitate
in slujba cercetarii din 2017, premiul Charles Faraudo pentru lucrarea “Legumicultura” 2016,
obtinut in 2018
Începând cu anul 2010 a fost ales membru asociat al Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice Bucureşti iar în anul 2012, a fost ales membru corespondent al aceleiaşi instituţii,
intensificând pe această cale colaborarea cu aceasta instituţie, în special cu secţia de Horticultură.
Militeaza pentru salvarea patrimoniului genetic romanesc referitor la semintele autohtone, concept
care devine palpabil odata cu infiintarea in 2019 a Bancii de Resurse Genetice pentru
Legumicultura, Floricultura, Plante Aromatice si Medicinale, unitate ce o manageriaza in prezent.
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Dr. Ing. Cercetător Ştiinţific grad. III,
Matilda POPESCU
Experienţa în domeniu de peste 25 de ani certifica expertiză din
domeniul calităţii şi controlului seminţelor. Fost Consilier Superior în
cadrul Laboratorului Central pentru calitatea seminţelor Bucureşti, are
un rol determinant în cadrul Băncii de Resurse Genetice Vegetale,
fiindu-i atribuite responsabilităţile referitoare la controlul şi calitatea
seminţelor prin coordonarea activităţii Laboratorului de Condiţionare şi Analiza Seminţe, a
trasabilităţii seminţelor cu verificarea respectării legislaţiei în vigoare cât şi a protocolului din
cadrul Băncii, condiţionarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea, păstrarea acestora în condiţii
optime.
În cariera de Consilier Superior a efectuat auditul şi a participat la elaborarea „Manualului
Calităţii” în LCCSMS, actualizând documentaţia atunci când este cazul. A asigurat buna
funcţionare a C.I.M. în LCCSMS în calitate de preşedinte al acestuia. A făcut parte din Comisia
de audit conform Ord. MARD 141/2012 cu privire la reautorizarea laboratoarelor pentru controlul
calităţii seminţelor. A organizat instruirea şi testarea analiştilor din LCCSMS şi din laboratoarele
de profil din punct de vedere al germinaţiei, cold-test, viabilitate.
Are in palmares numeroase participari la cursuri si seminarii in domeniu dintre care cele
mai importante fiind: 2002, 2004, 2008, 2010, 2014,2018 atestat privind cantrolul calitatii
loturilor semincere; 2007 – Twinning Project Ro 224 IB AG 15,Atestat auditor 2012, 2017, 2019.
LISTA DE LUCRĂRI PUBLICATE ŞI COMUNICATE:
 POPESCU MATILDA - november 2010- Dormancy of seeds and his importance for
winter wheat crop. International Symposium “Neewrescarches in Biotechnology” Seria F
pag. 85- 92, ISSN 1224- 7774. Facultatea de Biotehnologii, Bucureşti

POPESCU MATILDA - november 2010 - Influence of spikes sprouting to germination
of winter wheat seeds. The Scientific Conference with International participation
"Durable agriculture - Agriculture of the future", the sixth edition,. Facultatea de
Agricultură, Craiova
 POPESCU MATILDA - 2010 - Sămânţa bună,la vremea răsăririi. Revista Lumea satului
nr.22, Bucuresti.

POPESCU MATILDA - 2010 - Repausul seminal la grâul de toamnă. Revista Info
amsem nr. 4,.pag 30-31, Bucuresti
 POPESCU MATILDA - aprilie 2005 - Analiza germinatiei, comunicare. I.T.C.S.M.S ,
L.C.C.S.M.S. Bucuresti.
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POPESCU MATILDA- iunie 2009 - Analiza germinatiei, comunicare, I.T.C.S.M.S ,
L.C.C.S.M.S. Bucuresti.
POPESCU MATILDA 2012 GERMINATIA SEMINTELOR , comunicare I.T.C.S.M.S
, L.C.C.S.M.S. Bucuresti.
Drd. Ing. Cercetător Ştiinţific,
Bianca MUŞAT

Traseul profesional în domeniul plantelor debutează cu absolvirea
Facultăţii de Horticultura din cadrul Universităţii de Ştiinţe
Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, finalizând studiile
ca şefa de promoţie în anul 2011.
Activitatea în domeniul cercetării îşi are temelia în experienţa
acumulată în cadrul Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru
Legumicultura Buzău timp de 10 ani. Întreaga activitate de cercetare s-a desfăşurat sub îndrumarea
Şef Laborator Dr.Ing. Costel Vinatoru, colaborare în urma căreia s-au obţinut rezultate
semnificative în cadrul Laboratorului de Ameliorare şi Conservarea Biodiversităţii.
Evoluând din punct de vedere profesional, a urmat în paralel studiile de masterat din cadrul
Facultăţii de Horticultură (USAMV Bucureşti) în perioada octombrie 2012-iulie 2014 în domeniul
Conservării Biodiversităţii. Finalizând aceste cursuri, a reuşit înscrierea şi câştigarea următoarei
trepte profesionale din cadrul SCDL Buzău şi anume Cecetator Ştiinţific, în anul 2014.
În anul 2015, evoluţia pe scara profesională continuă prin înscrierea la cursurile de doctorat
din cadrul Şcolii Doctorale Ingineria şi Managementul Resurselor Vegetale şi Animale-domeniul
Horticultura, USAMV Bucureşti. Tema tezei de doctorat este “Conservarea, Evaluarea şi
Valorificarea patrimoniului genetic la tomate”. A omologat şi brevetat 8 soiuri de legume, cele
mai importante rezultate obţinute fiind cele patru soiuri de tomate de câmp Mariuca, tomate
tradiţionale Andrada, tomate tip ardei lung Hera şi tomate tip cherry, Flaviola, care încununează
teza de doctorat.
Cele trei obiective majore ce constituie tematica cercetării în cadrul Băncii de Resurse
Genetice Vegetale Buzău sunt reabilitarea plantelor legumicole neglijate în cultură; obţinerea de
creaţii biologice valoroase profesionale în concordanţă cu cerinţele cultivatorilor care produc în
sistem specializat intensiv; aclimatizarea de noi specii legumicole care nu au fost cultivate pe
teritoriul ţării noastre. Pe lângă aceste obiective de cercetare majore, s-a pus accent şi pe
conservarea şi menţinerea colecţiilor de germoplasma în parametri optimi, obiectiv ce s-a
concretizat în activitatea de cercetare specifică din cadrul Băncii de Resurse Genetice pentru
Legumicultura, Floricultura, Plante Aromatice şi Medicinale unde activează în prezent. Este de
asemenea Preşedintele Consiliului Ştiinţific, asigurând bună desfăşurare a discuţiilor importante
din punct de vedere ştiinţific din cadrul băncii cât şi soluţionarea lor împreună cu membrii
consiliului. Principalele responsabilităţi sunt: colectarea şi îmbogăţirea permanentă a bazelor de
Buzău
ROMÂNIA

Banca de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și
Medicinale

59

RONAVEC - RO National Vegetal Genetic Resources Centre AGENDA
ȘTIINȚFICĂ
germoplasma aflate în conservare, efectuează studii și cercetări pentru cunoașterea acestora în
profunzime, din punct de vedere genotipic, fenotipic, biochimic și tehnologic, promovarea
resurselor genetice aflate în conservare prin lucrări ştiinţifice publicate în cadrul revistelor cu
factor de impact din domeniu.
De-a lungul timpului a fost atât membru în echipa a 6 proiecte de cercetare sectoriale şi
naţionale cât şi Director de Proiect în perioada 2018-2020 în cadrul proiectului desfăşurat în
parteneriat tip PN III, ECOBREED cu tema Agricultura pentru maine- asigurarea sustenabilităţii
mediului prin creşterea competititvitatii ameliorării pentru agricultură ecologică.
A participat intens în cadrul simpozionelor şi congreselor ştiinţifice din domeniu cu lucrări
ştiinţifice ce diseminează rezultatele cercetării, însumând un număr de 25 lucrări indexate ÎŞI şi
28 cu cotaţie CNCSIS B+. Rezultatele sale au fost remarcate în anul 2018 în cadrul Congresului
Internaţional de Horticultura de la Istanbul atunci când a primit premiul ISHS "Young minds"
pentru cel mai bun poster din cadrul secţiunii “Fruits and Vegetables for processing”.
A publicat 2 cărţi ce rezuma întreaga activitate de cercetare până în prezent:
- Vînătoru C., Zamfir Bianca, 2012- Îndrumător de recunoaştere a principalelor boli şi
dăunători la tomate, Editura Pim, Iași, ISBN 978-606-13-0246-8.(105 pag);
- Vinatoru Costel, MUŞAT Bianca, Bratu Camelia- Tratat de Legumicultura SpecialaEditura Alpha MDN, 2019, ISBN 978-973-139-453-4, 2019.
“Tratatul de Legumicultura Specială” a obţinut în anul 2020 premiul ASAS “Ioan Maier”
ceea ce certifică faptul că informaţiile cuprinse în tratat sunt de o reală importanţă pentru lumea
ştiinţifică românească.
LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE
CĂRŢI:
1. Vînătoru C., Zamfir, Bianca, 2012- Îndrumător de recunoaştere a principalelor boli şi
dăunători la tomate, Editura Pim, Iași, ISBN 978-606-13-0246-8.(105 pag)
2. Burnichi Floarea, Vlad Constantin, Strugariu Carmen Gabriela, Vinatoru Costel, Zamfir
Bianca, Parvu Maria Gabriela, Bratu Camelia- Tehnologiile de cultură şi ameliorarea plantelor
legumicole cultivate în spaţii protejate şi câmp - Ed. Pim, 2014, ISBN 978-606-13-2166-7.
3. Vinatoru Costel, MUŞAT Bianca, Bratu Camelia- Tratat de Legumicultura Speciala- Editura
Alpha MDN, 2019, ISBN 978-973-139-453-4, 2019.
LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE COTATE ISI
1. Costel VÎNĂTORU, Neicu, Eliza; Zamfir, Bianca, 2012- New perspective lines of Hot
pepper Obtained at S.C.D.L. Buzău (România), Bulletin of University of Agricultural
Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, volume 69(01)/2012, pag. 429-430, print
Buzău
ROMÂNIA

Banca de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și
Medicinale

60

RONAVEC - RO National Vegetal Genetic Resources Centre AGENDA
ȘTIINȚFICĂ

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ISSN 1843-5254, Electronic ISSN 1843-5394,The 11th Internaţional Symposium
“Prospects
of
the
3rd
Millenium
Agriculture
27-29
sept.2012,
http://journals.usamvcluj.ro/index.php/horticulture/article/view/8572/7244, o citare (în
baza Google Scholar, Cabdirect şi cotata ÎŞI);
Teodorescu, E., Munteanu, N., Costel VÎNĂTORU ,Stoleru, V., & Zamfir, B. 2012.
Phenotypical Research Concerning Climbing Bean Pods Belonging to the Germplasm
Collection from Vegetable Research–Development Station Buzău. The 11th Internaţional
Symposium “Prospects of the 3rd Millenium Agriculture 27-29 sept.2012, Bulletin of
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca.
Horticulture, 69(1). Prinţ ISSN 1843-5254, Electronic ISSN 18435394, pag. 426-429, o
citare, http://journals.usamvcluj.ro/index.php/horticulture/article/view/8571 (în baza
Google Scholar, Research gate, Cabdirect şi cotata ÎŞI);
Costel VÎNĂTORU, Teodorescu E., Zamfir B., Bratu C., 2013 -New cucumber (Cucumis
sativus) genotypes obtained at V.R.D.S. Buzău , The 12th Internaţional Symposium,
PROSPECTS FOR 3rd MILLENNIUM AGRICULTURE , 26 - 28 September, ClujNapoca, România, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary
Medicine Cluj-Napoca, 70(1)/2013, pag. 223-229, Print ISSN 1843-5254, electronic ISSN
1843-5394 ,http://journals.usamvcluj.ro/index.php/horticulture/article/view/9560 (în baza
Google Scholar şi Agriş Fao, cotata ISI);
Costel VÎNĂTORU, Teodorescu E., Zamfir B., Bratu C., 2014 -Momordica
cochinchinensis, a new species of cucurbitaceae acclimated at V.R.S.D. Buzău – România,
The 13th Internaţional Symposium, PROSPECTS FOR 3rd MILLENNIUM
AGRICULTURE , Cluj-Napoca, România, Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol.
LVIII, 2014 Print ISSN 2285-5653, CD-ROM ISSN 2285-5661, Online ISSN 2286-1580,
ISSN-L 2285-5653, pag. 281-288, http://horticulturejournal.usamv.ro/pdf/2014/art48.pdf;
Costel VÎNĂTORU, Bianca ZAMFIR , Camelia BRATU , Elena CHIRA, 2014 - Studies
and research on the behavior of tomato lines thermo-hydric stress., USAMV Cluj,
Simpozionul “Prospects of the 3rd Millenium Agriculture”, 25-27 septembrie- în curs de
publicare, http://symposium.usamvcluj.ro/Symposium%20program.pdf;
Costel VÎNĂTORU, Bianca ZAMFIR , Camelia BRATU , Viorica LAGUNOVSCHI,
Luminiţa Cârstea, 2014- Assessing the potenţial for production and quality bean variety
Anisia, USAMV Cluj, Simpozionul “Prospects of the 3rd Millenium Agriculture”, 25-27
septembrieBulletin
pag.
92-93-,
http://symposium.usamvcluj.ro/Symposium%20program.pdf (cotate ÎŞI);
Costel VÎNĂTORU, Zamfir Bianca, Bratu Camelia, Glaman Ghe., Sbarciog Gicuta,
2014- New genotypes of hot peppers improved at S.C.D.L. Buzău, România , Susţinută la
The 29th Internaţional Horticultural Congress, Brisbane, Australia, 17-22 August 2014,
Brisbane Convention, Queensland, Australia, www.ihc2014.org;
Costel VÎNĂTORU, Zamfir Bianca, Bratu Camelia, Glaman Ghe., Chira Elena, 2014New lines of tomatoes improved at V.R.D.S. Buzău, România, Susţinută la The 29th
Internaţional Horticultural Congress, Brisbane, Australia, 17-22 August 2014, Brisbane
Convention, Queensland, Australia, www.ihc2014.org , Bulletin pag. 167;
Viorica Lagunovschi – Luchian, Costel Vînătoru, Bianca Zamfir, Camelia Bratu- New
genotypes of hot peppers with distinct phenotypic expressivity, Romanian
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Biotechnological Letters Vol. 21, No. 3, 2016, Copyright © 2016 University of Bucharest
Printed în România;
10. Costel VÎNĂTORU, Bianca ZAMFIR , Camelia BRATU- New Pea (Pisum Sativum L.)
Accesions Obtained At V.R.D.S. Buzău, Bulletin Of University Of Agricultural Sciences
And Veterinary Medicine Cluj Napoca. Horticulture, VOL 73, NO 2 (2016), Print ISSN
1843-5254, Electronic ISSN 1843-5394;
11. Camelia BRATU , Florin STANICA , Costel VÎNĂTORU, Bianca ZAMFIR, Elena
Barcanu: NEW EGGPLANT HYBRIDS ACHIEVED AT VRDS (SOLANUM
MELONGENA) BUZAU- Publicată în Bulletin of University of Agricultural Sciences and
Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture, 2017;
12. V Lagunovschi-Luchian, C Vinatoru, B Zamfir, C Bratu :Studies and research regarding
acclimatization and breeding of new vegetable plant, Momordica charantia at VRDS
Buzău, România– 2017, The EuroBiotech Journal;
13. Elena Barcanu Tudor , Costel Vînătoru, Bianca Zamfir, Camelia Bratu, Elena Maria
Drăghici -Quantitative and qualitative attributes of two new bell pepper cultivars, Ideal
and Carmin, grown în convenţional and organic farming systems-in cadrul IHC TURKEY
2018-12-16 august 2018;
14. Barcanu-Tudor E., Vinatoru C., Zamfir B., Bratu C. Drăghici E.M. Quantitative and
qualitative attributes of two new bell pepper cultivars 'Ideal' and 'Carmin', grown în
convenţional and organic farming systems. Acta Hortic. 1292, 45-52. DOI:
10.17660/ActaHortic.2020.1292.6;
15. Zamfir Bianca, Hoza D., Vinatoru C., Bratu C, Barcanu-Tudor E. Yield and quality
evaluation of processing tomatoes cultivars obtained în România. Acta Hortic. 1292, 3744. DOI: 10.17660/ActaHortic.2020.1292.5;
16. Camelia BRATU, Costel VÎNĂTORU, Bianca ZAMFIR, Florin STANICA, Viorica
Lagunovschi-Luchian -New Hybrids Of Eggplants (Solanum Melongena) Achieved At
V.R.D.S. Buzău, Cluj 2019;
17. Costel VÎNĂTORU, Bianca MUŞAT, Camelia BRATUand Georgios TSOKTOURIDIS,
New Genotypes Of Sweetleaf (Ştevia Rebaudiana Bertoni), Acclimatized And Bred At
VRDS BUZĂU, USAMV CLUJ 2019;
18. Costel VÎNĂTORU, Bianca MUŞAT, Camelia BRATU Adrian PETICILA New
Genotypes Of Leaf Mustard (Brassica Juncea), Bred And Acclimatized At VRDS Buzău
, USAMV CLUJ 2019;
19. Bianca
MUŞAT
(ZAMFIR),
Costel
VÎNĂTORU,
Camelia
BRATU,
Viorica LAGUNOVSCHI LUCHIAN, Hera, New Tomato Variety Obtained By VRDS
Buzău, USAMV Bucureşti 2019;
20. Camelia BRATU, Florin STANICA, Costel VÎNĂTORU, Bianca MUŞAT, ’CAMELIA”,
a new genotype of Solanum melongena L. obtained at V.R.D.S. Buzău, USAMV Bucureşti
2019;
21. Costel VÎNĂTORU1, Bianca MUŞAT (ZAMFIR)1, Camelia BRATU1 , Adrian
PETICILĂ2 Results And Perspectives În Ocimum Basilicum (Basil) Breeding At V.R.D.S.
(Vegetable Research And Development Station) Buzău, USAMV Bucureşti 2019;
22. Expressiness of the main characterstics în Decebal, a long pepper variety - Elena
Barcanu, Costel Vînătoru, Bianca MUŞAT, Camelia Bratu, Ovidia Loredana Dobre,
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Elena Maria Drăghici. Scientific papers, series B, Horticulture (urmează să fie publicată)
2019;
23. Costel Vinatoru, Adrian Peticila, Elena Barcanu, Bianca MUŞAT, Camelia Bratu, Ovidia
Agapie- Research on phenotypic and biochemical variability în new genotypes of Perilla
frutescens -USAMV Bucureşti, Agriculture for Life, Life for Agriculture, 4-6 iunie 2020;
24. C. Vinatoru, E. Barcanu, A. Peticilă, O. Agapie, B. Mușat, C. Bratu. Phenotypic and
biochemical expression of ’Domnesc’ cultivar (Sideritis scardica Griseb.) „în curs de
publicare 4th Internaţional Symposium on Horticulture în Europe 2021;
25. Vînătoru C., Peticilă A., Barcanu E., MUŞAT B., Bratu C., Tănase B., Agapie O., Gherase
I., Negoșanu G. The main fresults în acclimatization and breeding of Benincasa hispida în
cadrul Simpozionului internaţional Agriculture for Life, Life for Agriculture, U.S.A.M.V.
BUCUREŞTI 2021, în curs de publicare 4th Internaţional Symposium on Horticulture în
Europe 2021.
Lucrări Ştiinţifice - CNCSIS B+
1. Costel VÎNĂTORU; Neicu, Eliza; Zamfir, Bianca, 2012 - Cucumis metuliferus, o specie
nouă, aclimatizată și ameliorată la S.C.D.L. Buzău, , Facultatea de Horticultura,
Iaşi,Lucrări Ştiinţifice, vol. 55, nr. 2, Seria Horticultura, Editura Ion IoNESCU DE LA
Brad, Print ISSN 1454-7376, Online ISSN 2069-8275, cd-rom ISSN 2069-847X, pag. 185190, abstract pag.43,Simpozionul Ştiinţific Annual cu participare internationalHorticultura, Ştiinţa, Calitate, Diversitate şi armonie- 24-26 mai 2012,
http://www.uaiasi.ro/revista_horti/arhiva.php?an=2012&numar=2
2. Costel VÎNĂTORU, Neicu, Eliza; Zamfir, Bianca, 2012- Study of the main quantitative
characters variability at common bean Maura variety obtained at V.R.D.S. Buzău, ,
Facultatea de Horticultura, Bucureşti,Scientific Papers, Series B, Horticulture, Vol. LVI,
ISSN Online 2285-5653, ISSN -L2285-5653, pag. 281-285, conferinţă internaţională
Agriculture for life, life for agriculture- 4-6 octombrie, Bucureşti,
http://horticulturejournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/9-articles/124-art49
3. Teodorescu, Eliza, Munteanu N, Vinatoru C., Stoleru D., Zamfir Bianca- 2012- Research
concerning the main characteristics of some local population from Buzău vegetable area;
Lucrări Ştiinţifice, vol. 55., nr. 1, seriaHorticultura , ed. Ion Ionescu de la Brad, PRINT
ISSN 1454-7376, ONLINE ISSN 2069-8275, CD-ROM ISSN 2069-847X, pag. 207-212,
abstract pag. 43,http://www.uaiasi.ro/revista_horti/arhiva.php?an=2012&numar=1
4. Teodorescu, Eliza, Munteanu N, Vinatoru C., Stoleru D., Zamfir Bianca-2012- Research
concerning the variability of the main characteristics of the dwarf bean pods at the local
populations from East România, Scientific Papers , Series B, Horticulture, vol. LVI, ISSN
2285-5653, ISSN –L-2285-5653, Pag. 277-280, Bucureşti, Agriculture for life, life for
agriculture”,4-6 octombrie 2012,http://horticulturejournal.usamv.ro/index.php/scientificpapers/9-articles/123-art48
5. Costel VÎNĂTORU, Eliza TEODORESCU, Bianca ZAMFIR 2013-”New H1 Buzău F1
hybrid of eggplant obtained at V.R.D.S. Buzău” Scientific Papers. Series B, Horticulture.
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Vol. LVII, , pagina 245-248, Print ISSN 2285-5653, CD-ROM ISSN 2285-5661, Online
ISSN 2286-1580, ISSN-L 2285-5653,conferinţă internaţională Agriculture for life, life for
agriculture,5-8 iunie 2013 http://horticulturejournal.usamv.ro/pdf/vol.LVII/Art48.pdf
6. Bianca ZAMFIR , Costel VÎNĂTORU, Eliza TEODORESCU,2013- „New lines of
Amaranthus obtained at V.R.D.S. Buzău”, Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol.
LVII, Print ISSN 2285-5653, CD-ROM ISSN 2285-5661, Online ISSN 2286-1580, ISSNL 2285-5653, publicată în Scientific Papers. Series B. Horticulture., Vol.
LVII http://horticulturejournal.usamv.ro/pdf/vol.LVII/Art49.pdf , 5-8 iunie, Bucureşti,
Agriculture for life, life for agriculture”,pag. 248-252.
7. Costel VÎNĂTORU, Bianca ZAMFIR, Camelia BRATU, Viorica LAGUNOVSCHI,
2014-Research concerning the acclimatization and breeding of Momordica
cochinchinensis, a cucurbitaceae species , conferinţă internaţională Agriculture for life,
life for agriculture- 5-7 iunie, Bucureşti, USAMVB, publicată în vol XVIII/2014, ISSN
2285-5653, pg. 281-288,http://horticulturejournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/9articles/314-research-concerning-the-acclimatization-and-breeding-of-momordicacochinchinensis-a-cucurbitaceae-species
8. Costel VÎNĂTORU, Bianca ZAMFIR, Camelia BRATU, Petre Marian BREZEANU,
2014, Local population of long hot pepper, “Cornul Caprei” improved at V.R.D.S. Buzău,
conferinţă internaţională „Agriculture for life, life for agriculture”- 5-7 iunie, Bucureşti,
USAMVB, conferinţă internaţională Agriculture for life, life for agriculture, publicată în
vol. LVIII, 2014, ISSN 2285-5653, ISSN cd-rom 2288-5661, ONLINE ISSN 2286-1580 ,
ISSN-L 2285-5653, Pg. 277-280.,http://horticulturejournal.usamv.ro/index.php/scientificpapers/9-articles/313-local-population-of-long-hot-pepper-cornul-caprei-improved-at-v-rd-s-buzau
9. Costel VÎNĂTORU, Bianca ZAMFIR, Camelia BRATU, Luminiţa CARSTEAPopulatie locală de ardei lung iute, Cornul Caprei, ameliorat la S.C.D.L. Buzău, publicată
în Acta Agricolă Romanica, septembrie 2015, A.S.A.S. Bucureşti
10. Costel Vinatoru, Bianca Zamfir, Camelia Bratu, Viorica Lagunovschi-Studii şi cercetări
privind aclimatizarea şi ameliorarea unei specii noi de plante legumicole la S.C.D.L.
Buzău, Momordica charantia, publicată în Acta Agricolă Romanica, septembrie 2015,
A.S.A.S. Bucureşti.
11. VÎNĂTORU, C., ZAMFIR, B., BRATU, C., & PETICILA, A. Lophanthus anisatus, a
multi–purpose plant, acclimatized and improved at VRDS Buzău., Scientific Papers. Series
B, Horticulture. Vol. LIX, 2015 Print ISSN 2285-5653, CD-ROM ISSN 2285-5661, Online
ISSN 2286-1580, ISSN-L 2285-5653
12. Costel VÎNĂTORU, Bianca ZAMFIR , Camelia BRATU,Constantin MANOLACHE,
Luminiţa CÂRSTEA-New basil (Ocimum basilicum) genotypes, bread at V.R.D.S.
BUZĂU,U.S.A.M.V.Cluj , 2015
13. Costel VÎNĂTORU, Bianca ZAMFIR , Camelia BRATU,Constantin MANOLACHE,
Marian VINTILĂ-Achievements în breeding eggplants (Solanum melongena) at V.R.D.S.
Buzău,U.S.A.M.V.Cluj , 2015
14. Costel VÎNĂTORU, Bianca ZAMFIR , Camelia BRATU, Liliana BĂDULESCU,
Viorica LAGUNOVSCHI-New genotypes of Luffa spp. obtained at V.R.D.S. Buzău,
U.S.A.M.V.B, 2016
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15. Costel VÎNĂTORU, Bianca ZAMFIR, Camelia BRATU, Victor LĂCĂTUȘ, Luminița
CÂRSTEA- New processing tomato varieties obtained at V.R.D.S. Buzău,U.S.A.M.V.B,
2016
16. BARCANU E., VÎNĂTORU C., ZAMFIR B., BRATU C., DRĂGHICI E. 2017,
Characterization Of New Ornamental Chilli Genotypes Created At V.R.D.S. BUZĂU.
Scientific Papers. Series B, Horticulture, Volume LXI, Print ISSN 2285-5653, 313-316.
17. ZAMFIR B., HOZA D., VÎNĂTORU C., LAGUNOVSCHI V., BRATU C., BĂRCANU
E. 2017, Research On Conservation, Evaluation And Genetic Heritage Exploitation Of
Tomato. Scientific Papers. Series B, Horticulture, Volume LXI, Print ISSN 2285-5653,
307-312.
18. Bratu, Camelia Stanică, Florin Vînătoru, Costel Viorica, Lagunovschi-Luchian Zamfir,
Bianca, Barcanu, Elena. (2017). NEW GENOTYPES OF EGGPLANTS OBTAINED AT
V.R.D.S. BUZĂU. Scientific Papers. Series B, Horticulture, Volume LXI
19. Bianca ZAMFIR, Dorel HOZA, Costel VÎNĂTORU, Camelia BRATU, Elena
BARCANU ASSESSING TOMATO GERMPLASM FROM V.R.D.S. BUZĂU TO
IDENTIFY GENOTYPES WITH DISTINCT FEATURES- Autori: - Scientific Papers.
Series B, Horticulture, în cadrul simpozionului Agriculture for life, life for agrioculture, 68 iunie 2018
20. Camelia BRATU, Florin STANICA, Costel VÎNĂTORU, Bianca ZAMFIR ,Elena
BARCANU NEW EGGPLANT GENOTYPES WITH DISTINCT PHENOTYPIC
EXPRESSIVITY OBTAINED AT V.R.D.S BUZAU, Scientific Papers. Series B,
Horticulture, în cadrul simpozionului Agriculture for life, life for agrioculture, 6-8 iunie
2018
21. GRIGORAȘ Claudia-Daniela, ZAMFIR-VÎȘCĂ Diana, VÎNĂTORU C. , MUȘAT
Bianca, BRATU Camelia, DOBRE Ovidia, BARCANU-TUDOR Elena, Glebionis
Coronaria (Crizantema Comestibilă), O Plantă Cu Multiple Întrebuinţări, lucrări ştiinţifice
Seria Horticultura 2019, USAMV Iasi-in curs de publicare
22. Elena Barcanu, Costel Vînătoru Bianca MUŞAT, Camelia Bratu, Ovidia Loredana Dobre,
Elena Maria Drăghici Expressiness of the main characterstics în Decebal, a long pepper
variety - , . Scientific papers, series B, Horticulture (urmează să fie publicată) 2019
Lucrări Ştiinţifice - CNCSIS B
1. Costel VÎNĂTORU, Zamfir Bianca, Camelia Bratu, Adrian Peticila 2015-„ Noi plante
aclimatizate şi în curs de aclimatizare la SCDL Buzău”, publicată în Revista Hortus,
nr.14/2015, ASAS, Editura ARTPRINT, ISBN: 978-973-7639-13-4, pag.49-54.
2. Costel VÎNĂTORU, Zamfir Bianca, Camelia Bratu, Luminiţa Carstea 2015-„ Populaţie
locală de ardei lung iute Cornul Caprei ameliorat la SCDL Buzău”, publicată în Revista
Hortus, nr.14/2015, ASAS, Editura ARTPRINT, ISBN: 978-973-7639-13-4, pag.85-88.
3. Costel VÎNĂTORU, Zamfir Bianca, Camelia Bratu, Viorica Lagunovschi 2015-„ Studii
şi cercetări privind aclimatizarea şi ameliorarea unei secii noi de plante legumicole la
SCDL Buzău, Momordica charantia”, publicată în Revista Hortus, nr.14/2015, ASAS,
Editura ARTPRINT, ISBN: 978-973-7639-13-4, pag.89-92.
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4. Costel VINATORU, Bianca ZAMFIR, Camelia BRATU - Plante noi, aromatice şi
medicinale, aclimatizate şi ameliorate la S.C.D.L. Buzău,Conferinţei internaţionale
Uleiurile esenţiale utilizate în Aromaterapie – Industria alimentară – Cosmetică 4 – 6
Martie 2016 Galaţi, Editura Academică Galaţi România, pag 11-13, ISBN 978-973-89-3791-8.
5. C. VINATORU, Bianca MUŞAT (ZAMFIR), Camelia BRATU, Elena BARCANU : O
Specie Noua De Cucurbitaceae, Momordica Cochinchinensis, Aclimatizata La SCDL
BUZĂU -Publicata în revista Hortus/2017
Brevete de invenţie şi omologări
1. Bratu Camelia, Costel Vînătoru, MUŞAT Bianca, Elena BARCANU- soiul de
pătlăgele vinete, ROMANIŢA, brevet de invenţie nr. 00597/29.09.2020
2. Costel Vînătoru, MUŞAT Bianca, Bratu Camelia- soi de fasole de câmp DOINA, 2020,
înregistrat în Catalogul Oficial al Plantelor de Cultură din România la pag. 41
3. Costel Vînătoru, MUŞAT Bianca, Bratu Camelia, Elena BARCANU - soiul de bame
verzi SMARANDA, 2020, înregistrat în Catalogul Oficial al Plantelor de Cultură din
România la pag. 37
4. Costel Vînătoru, MUŞAT Bianca, Bratu Camelia, Elena BARCANU - soiul de bame
roşii ADELA, 2020, înregistrat în Catalogul Oficial al Plantelor de Cultură din România
la pag. 37
5. Costel Vînătoru-soiul de chimen CAROL, 2020, înregistrat în Catalogul Oficial al
Plantelor de Cultură din România la pag. 34
6. Costel Vînătoru, MUŞAT Bianca, Bratu Camelia, Elena BARCANU -soiul de salata
iute, Brassica juncea, AROMA, 2020, înregistrat în Catalogul Oficial al Plantelor de
Cultură din România la pag. 43
7. Costel Vînătoru, MUŞAT Bianca, Bratu Camelia, Elena BARCANU -soiul de luffaELIDA, 2020, înregistrat în Catalogul Oficial al Plantelor de Cultură din România la pag.
42
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PN III-ECOBREED- Agricultura pentru maineasigurarea sustenabilităţii mediului prin creşterea
competititvitatii ameliorării pentru agricultură
ecologică

Membru în echipa proiectului

2018-2020

A.D.E.R. 3.2.3. Crearea de soiuri şi hibrizi
destinate spaţiilor protejate la principalele specii
legumicole: ardei, tomate, pătlăgele vinete, castraveţi
şi varza timpurie.

Director de proiect

2015-2018
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sectorial
A.D.E.R.
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(Rheum rhabarbarum – revent), din diverse zone ale
lumii (Tragopogon porrifolius - scorţonera), din flora
spontană (Alium ursinum – leurdă, Armoracia

2011-2014

Axa prioritară 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul
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profesională continuă”
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rusticana - hrean, Ornithogalum umbelatum – ceapă
ciorii), tolerante la stresul termo-hidric

Proiect sectorial A.D.E.R. 3.3.2.: Optimizarea Membru în echipa proiectului
unor metode şi tehnici de cultivare a legumelor în
sistem ecologic cu consumuri energetice reduse în
ferme de semi-subzistenţă pentru obţinerea unor
recolte competitive
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Drd. Ing. Cercetător Ştiinţific,
Camelia BRATU
Absolventă a Facultăţii de Agricultură din cadrul Universităţii
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, promoţia
2012, specializarea Biologie, a început activitatea profesională
în domeniul horticulturii româneşti în anul 2013, în cadrul
Laboratorului de Genetică, Ameliorare şi Conservare a
Biodiversităţii din cadrul Staţiunii de Cercetare Dezvoltare a
Legumiculturii Buzău, având funcţia de Asistent Cercetare,
laborator coordonat de Dr. Ing. Costel Vinatoru.
A continuat studiile urmând cursurile de Masterat ale Facultăţii de Horticultura din cadrul
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, specializarea Managementul şi
Conservarea Biodiversităţii.
Începând cu anul 2015, a activat ca Cercetător Ştiinţific în acelaşi colectiv al Laboratorului
de Genetică, Ameliorare şi Conservare a Biodiversităţii. Pregătirea profesională a continuat cu
înscrierea şi urmărea cursurilor Şcolii Doctorale Ingineria şi Managementul Resurselor Vegetale
şi Animale a USAMVB în anul 2016, fiind în prezent Doctorand.
Cunoştinţele dobândite în domeniul Biologiei şi al Horticulturii pe parcursul pregătirii
profesionale au contribuit la susţinerea şi dezvoltarea activităţii Laboratorului de Genetică,
Ameliorare şi Conservare a Biodiversităţii, fiind implicată atât ca responsabil de proiect dar şi ca
membru în proiecte A.D.E.R. finanţate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale dar şi în
Proiecte Naţionale coordonate şi finanţate de MADR şi UEFISCDI. Activităţile desfăşurate în
cadrul proiectelor cât şi în cadrul Laboratorului au fost înclinate înspre studiul efectelor
schimbărilor climatice asupra principalelor culturi legumicole din ţara noastră, identificarea,
genotipurilor, varietăţilor şi soiurilor de legume ce prezintă o rezistenţă sporită în faţa efectelor
schimbărilor climatice, studierea noilor tehnologii de reducere a efectelor negative datorate
schimbărilor climatice în culturile legumicole dar şi obţinerea de noi soiuri de legume, plante
medicinale şi aromatice în culturile din România. Toate acestea au permis redactarea şi publicarea
în calitate de autor principal sau coautor a articolelor ştiinţifice în reviste indexate, participarea la
conferinţe şi comunicări de specialitate din ţară şi din străinătate, precum şi redactarea şi publicarea
în calitate de coautor alături de Dr. Ing. Bianca Musat a Tratatului de Legumicultura Specială sub
coordonarea în calitate de autor principal a Dr. Ing. Costel Vinatoru.
Experienta acumulată pe parcursul anilor de pregătire în domeniul Biologiei şi al
Horticulturii permit continuarea activităţii de Cercetător Ştiinţific în cadrul Băncii de Resurse
Genetice Vegetale pentru Legumicultura, Floricultura, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău,
începând cu anul 2021, în vederea coordonării şi participării la activităţile de cercetare din cadrul
instituţiei. Expert în biologie şi biochimie, principala responsabilitate în cadrul Băncii De Resurse
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Genetice Vegetale Buzău este încadrarea din punct de vedere taxonomic a plantelor biobancabile,
atât a celor endemice cât şi a populaţiilor locale, soiurilor, cultivarelor nou identificate şi
conservate, efectuarea analizelor biochimice ce stabilesc compoziţia chimică a plantelor în vederea
identificării posibilităţilor de utilizare a acestora.
LISTA DE LUCRĂRI PUBLICATE
COTATE ISI:
26. Costel VÎNĂTORU1, Bianca MUŞAT (ZAMFIR)1, Camelia BRATU1 , Adrian
PETICILĂ2 Results And Perspectives În Ocimum Basilicum (Basil) Breeding At V.R.D.S.
(Vegetable Research And Development Station) Buzău, USAMV Bucureşti 2019
27. Expressiness of the main characterstics în Decebal, a long pepper variety - Elena
Barcanu, Costel Vînătoru, Bianca MUŞAT, Camelia Bratu, Ovidia Loredana Dobre, Elena
Maria Drăghici. Scientific papers, series B, Horticulture (urmează să fie publicată) 2019
28. Costel Vinatoru, Adrian Peticila, Elena Barcanu, Bianca MUŞAT, Camelia Bratu, Ovidia
Agapie- Research on phenotypic and biochemical variability în new genotypes of Perilla
frutescens -USAMV Bucureşti, Agriculture for Life, Life for Agriculture, 4-6 iunie 2020
29. C. Vinatoru, E. Barcanu, A. Peticilă, O. Agapie, B. Mușat, C. Bratu. Phenotypic and
biochemical expression of ’Domnesc’ cultivar (Sideritis scardica Griseb.) în curs de
publicare 4th Internaţional Symposium on Horticulture în Europe 2021
30. Vînătoru C., Peticilă A., Barcanu E., MUŞAT B., Bratu C., Tănase B., Agapie O., Gherase
I., Negoșanu G. The main fresults în acclimatization and breeding of Benincasa hispida în
cadrul Simpozionului internaţional Agriculture for Life, Life for Agriculture, U.S.A.M.V.
BUCUREŞTI 2021, în curs de publicare 4th Internaţional Symposium on Horticulture în
Europe 2021
31. BRATU C., STANICA F., VINATORU C., ZAMFIR B., BARCANU E. 2018, NEW
EGGPLANT GENOTYPES WITH DISTINCT PHENOTYPIC EXPRESSIVITY
OBTAINED AT V.R.D.S BUZĂU. Scientific Papers. Series B, Horticulture, Volume
LXII, Print ISSN 2285-5653, 399-402.
32. ZAMFIR B., HOZA D., VINATORU C., BRATU C., BARCANU E. 2018, ASSESSING
TOMATO GERMPLASM FROM V.R.D.S. BUZAU TO IDENTIFY GENOTYPES
WITH DISTINCT FEATURES. Scientific Papers. Series B, Horticulture, Volume LXII,
Print ISSN 2285-5653, 395-398.
33. O SPECIE NOUA DE CUCURBITACEAE, MOMORDICA COCHINCHINENSIS,
ACLIMATIZATA LA SCDL BUZAU Autori: C. VINATORU, Bianca MUSAT
(ZAMFIR), Camelia BRATU, Elena BARCANU, Publicata in revista Hortus/2017
34. BARCANU E., VÎNĂTORU C., ZAMFIR B., BRATU C., DRĂGHICI E. 2017,
CHARACTERIZATION OF NEW ORNAMENTAL CHILLI GENOTYPES CREATED
AT V.R.D.S. BUZĂU. Scientific Papers. Series B, Horticulture, Volume LXI, Print ISSN
2285-5653, 313-316.
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35. ZAMFIR B., HOZA D., VÎNĂTORU C., LAGUNOVSCHI V., BRATU C., BĂRCANU
E. 2017, RESEARCH ON CONSERVATION, EVALUATION AND GENETIC
HERITAGE EXPLOITATION OF TOMATO. Scientific Papers. Series B, Horticulture,
Volume LXI, Print ISSN 2285-5653, 307-312.
36. Bratu, Camelia & Stănică, Florin & Vînătoru, Costel & Viorica, Lagunovschi-Luchian &
Zamfir, Bianca & Bărcanu, Elena. (2017). NEW GENOTYPES OF EGGPLANTS
OBTAINED AT V.R.D.S. BUZĂU. LXI.
37. ZAMFIR, Bianca & HOZA, Dorel & Vînătoru, Costel & Bratu, Camelia & BARCANU,
Elena. (2017). New Tomato (Solanum lycopersicum) Hybrids Obtained at V.R.D.S.
Buzău. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ClujNapoca. Horticulture. 74. 204. 10.15835/buasvmcn-hort:0027.
38. Studies and research regarding acclimatization and breeding of new vegetable plant,
Momordica charantia at VRDS Buzău, România Autori: V Lagunovschi-Luchian, C
Vinatoru, B Zamfir, C Bratu… - 2017 Publicata in The EuroBiotech Journal (cotata ISI)
39. Costel VÎNĂTORU, Bianca ZAMFIR , Camelia BRATU- NEW PEA (PISUM
SATIVUM L.) ACCESIONS OBTAINED AT V.R.D.S. BUZAU, BULLETIN OF
UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE
CLUJNAPOCA. HORTICULTURE, VOL 73, NO 2 (2016), Print ISSN 1843-5254,
Electronic ISSN 1843-5394
40. VINATORU Costel, ZAMFIR, Bianca, BRATU Camelia - New Varieties of
Topinambour (Helianthus tuberosus) Obtained at V.R.D.S. Buzau. Bulletin of University
of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture, [S.l.], v. 73,
n. 2, p. 269-270, nov. 2016. ISSN 1843-5394.
Articole publicate în reviste de specialitate din ţară recunoscute de către CNCSIS - indexate
în baze de date internaţională (cotaţie CNCSIS B+)
1. Costel VÎNĂTORU, Bianca ZAMFIR , Camelia BRATU, Liliana BĂDULESCU, Viorica
LAGUNOVSCHI- New genotypes of Luffa spp. obtained at V.R.D.S. Buzău,
U.S.A.M.V.B, 2016
2. Costel VÎNĂTORU, Bianca ZAMFIR, Camelia BRATU, Victor LĂCĂTUȘ, Luminița
CÂRSTEA- New processing tomato varieties obtained at V.R.D.S. Buzău,U.S.A.M.V.B,
2016
3. Costel VÎNĂTORU, Bianca ZAMFIR , Camelia BRATU, Elena CHIRA, 2014 – Studii şi
cercetări privind comportamentul unor linii de tomate la stresul termo-hidric., USAMV
Cluj, Simpozionul “Prospects of the 3 rdMillenium Agriculture”, 25-27 septembrie- (cotate
ISI)
4. Costel VÎNĂTORU, Bianca ZAMFIR , Camelia BRATU, Viorica LAGUNOVSCHI,
LuminiţaCârstea, 2014-Evaluareapotenţialului de producţie şi calitate la soiul de fasole
Anisia, USAMV Cluj, Simpozionul “Prospects of the 3 rdMillenium Agriculture”, 25-27
septembrie- Bulletin pag. 92-93- (cotate ISI)
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5. Costel VÎNĂTORU, Zamfir Bianca, Bratu Camelia, GlamanGhe., SbarciogGicuta, 2014 New genotypes of hot peppers improved at S.C.D.L. Buzau, Romania , Susţinută la The 29th
Internaţional Horticultural Congress, Brisbane, Australia, 17-22 August 2014, Brisbane
Convention, Queensland, Australia, www.ihc2014.org
6. Costel VÎNĂTORU,Zamfir Bianca, Bratu Camelia, GlamanGhe., Chira Elena, 2014-New
lines of tomatoes improved at V.R.D.S. Buzău, România, Susţinută la The 29th Internaţional
Horticultural Congress, Brisbane, Australia, 17-22 August 2014, Brisbane Convention,
Queensland, Australia, www.ihc2014.org , Bulletin pag. 167

Articole publicate în reviste de specialitate din ţară recunoscute de către CNCSIS- (cotaţie
CNCSIS B)
1. Costel VINATORU, Bianca ZAMFIR, Camelia BRATU - Plante noi, aromatice si
medicinale, aclimatizate si ameliorate la S.C.D.L. Buzau,Conferinţei internaţionale
Uleiurile esenţiale utilizate în Aromaterapie – Industria alimentară – Cosmetică 4 – 6
Martie 2016 Galaţi, Editura Academica Galati România, pag 11-13, ISBN 978-973-89-3791-8.
Lucrări prezentate în cadrul unor Sesiuni Ştiinţifice şi nepublicate
1. Costel Vinatoru, Bianca ZAMFIR, Camelia BRATU, Barcanu Elena- Studii si cercetari
privind conservarea, evaluarea si valorificarea patrimoniului genetic la tomate , ASAS
Bucuresti, 16 noiembrie 2016, Sesiunea Nationala de Comunicari Stiintifice cu tema
Cercetarea in sprijinul producatorilor si consumatorilor de legume- plen
2. Costel Vinatoru, Bianca ZAMFIR, Camelia BRATU, Barcanu Elena- genotipuri noi de
ardei iute ornamental ameliorat la S.C.D.L. Buzau , ASAS Bucuresti, 16 noiembrie 2016,
Sesiunea Nationala de Comunicari Stiintifice cu tema Cercetarea in sprijinul producatorilor
si consumatorilor de legume
3. Costel Vinatoru, Bianca ZAMFIR, Camelia BRATU, Barcanu Elena- genotipuri noi de
patlagele vinete obtinute la SCDL Buzau, ASAS Bucuresti, 16 noiembrie 2016, Sesiunea
Nationala de Comunicari Stiintifice cu tema Cercetarea in sprijinul producatorilor si
consumatorilor de legume- plen
CARŢI
1. Burnichi Floarea, Vlad Constantin, Strugariu Carmen Gabriela, Vinatoru Costel, Zamfir
Bianca, Parvu Maria Gabriela, Bratu Camelia- Tehnologiile de cultură şi ameliorarea plantelor
legumicole cultivate în spaţii protejate şi câmp - Ed. Pim, 2014, ISBN 978-606-13-2166-7.
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2. Vinatoru Costel, MUŞAT Bianca, Bratu Camelia- Tratat de Legumicultura Speciala- Editura
Alpha MDN, 2019, ISBN 978-973-139-453-4, 2019.
Ing. Cercetător Ştiinţific,
Geanina NEGOŞANU
Absolventa a Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina
Veterinara Bucuresti, promotia 1995, experienta in domeniu o
califica pentru a-si desfasura activitatea in cadrul Bancii de
Resurse Genetice Vegetale Buzău cu funcția de Cercetător
Științific în cadrul Compartimentului Cercetare-Dezvoltare,
Laboratorul de Multiplicare, Ameliorare, Tehnologie.
În cadrul postului principalele responsabilități vizează cercetarea,
dezvoltarea, inovarea în ameliorarea, multiplicarea, tehnologia şi
producerea de sămânţă la Plante Medicinale si Aromatice.
În ceea ce privește aspectele de conţinut ale activităţii postului,
acestea sunt reprezentate de studiul aprofundat presupunand
colectarea, inventarierea și ameliorarea de soiuri noi de plante medicinale si aromatice precum şi
multiplicarea acestora.
Principalele atribuţii şi sarcini: evaluarea germoplasmei la plantele medicinale si aromatice
prin: observaţii şi măsurători biometrice; completarea caietelor de observaţii şi centralizarea
datelor; studiul caracterelor morfofiziologice ale materialului iniţial; respectarea verigilor
tehnologice de conservare a resurselor genetice vegetale la plante medicinale și aromatice;
ameliorarea soiurilor existente și crearea de soiuri noi; testarea soiurilor de perspectivă;
completarea formularelor de certificare şi înregistrare a soiurilor noi; trimiterea de probe de
sămânţă pentru testare în reţeaua ISTIS; purtarea corespondenţei cu Centrele de Încercare şi
Omologare a Soiurilor din cadrul ISTIS şi cu ISTIS; evaluarea rezultelor de testare din reţeaua
ISTIS; înregistrarea şi brevetarea soiurilor noi de plante medicinale si aromatice; realizarea de
proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul postului și implicit în domeniul vizat de
Banca de Resurse Genetice Vegetale Buzău; organizarea şi întreţinerea corespunzătoare a
câmpului experimental; producerea de sămânţă din verigile superioare la soiurile create;
participarea la Saloane de inventică şi la Simpozioane ştiinţifice în scopul mediatizării şi
promovării noilor soiuri create; elaborarea de lucrări ştiinţifice în domeniul de cercetare.
In perioada octombrie 2018 – iunie 2021 si-a desfășurat activitatea la S.C.D.L. Buzău, în
cadrul Laboratorului de Genetică și Ameliorare, având funcția de Asistent Cercetător Științific. A
fost cooptată în cadrul proiectului PN III „Agricultura pentru mâine - asigurarea sustenabilității
mediului prin creșterea competitivității ameliorării pentru agricultura ecologică” faza III/2020.
Sarcinile și atribuțiile postului au vizat sarcini specifice Laboratorului de Genetică și Ameliorare,
precum și îndeplinirea principalele responsabilități în cadrul proiectului PN III.
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Printre altele se mentionează evaluarea germoplasmei la plantele legumicole prin: observaţii şi
măsurători biometrice, completarea caietelor de observaţii şi centralizarea datelor, studiul
caracterelor morfofiziologice ale materialului iniţial, prelevarea de seminte si respectarea verigilor
tehnologice in vederea conservarii de resurse genetice în cadrul Laboratorului de Genetica și
Ameliorare, diseminarea pe scară largă prin comunicarea și publicarea națională sau internațională
a rezultatelor, precum și participarea la manifestări științifice.
LISTA DE LUCRĂRI PUBLICATE
Lucrari ISI - 2019
1. Agro-morphological studies carried out at some new genotypes of pea garden obtained at
V.R.D.S. Buzău - Barcanu Elena, Agapie Ovidia, Gherase Ion, Tănase Bianca, Negoșanu
Geanina, Vînătoru Costel. Proceedings of the International „Life sciences, a challenge for the
future” 17-18 octomber 2019, Iași, Romania, pp.157-161.
Lucrări publicate în 2020
1. Evaluation of the main phenotypic and physic-chemical characteristics in the new
genotypes of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) obtained at V.R.D.S. Buzău.
Geanina Negoșanu, Costel Vînătoru, Elena Barcanu, Ovidia Agapie Loredana, Bianca Tănase,
Ion Gherase. Urmează să fie publicată in Scientific papers,series B, Horticulture;
2. Main phenotypic and biochemical characteristics recorded at the new ”Andrada” tomato
variety obyained at V.R.D.S. Buzău. Geanina Negoșanu, Costel Vînătoru, Elena Barcanu,
Ovidia Agapie Loredana, Bianca Tănase, Ion Gherase. Abstract acceptat la ”Life sciences for
sustainable development ”, 24 Septembrie 2020, Cluj-Napoca, România;
3. New genotypes of Basella rubra and Basella alba acclimated and improved at Vegetable
Research and Development Station Buzău. Tănase Bianca Elena, Vînătoru Costel, Agapie
Ovidia, Barcanu Elena, Negoșanu Geanina, Gherase Ion. Abstract acceptat la ”Life sciences for
sustainable development ”, 24 Septembrie 2020, Cluj-Napoca, România;
4. Research on phenotypic and genotypic expresivity in field bean varieties obtained at
VRDS Buzau. Tănase Bianca Elena, Vînătoru Costel, Agapie Ovidia, Barcanu Elena, Negoșanu
Geanina, Gherase Ion. Urmează să fie publicată in Scientific papers,series B, Horticulture;
5. Main phenotypic expression on valuable Amaranthus accessions from Vegetable Research
and Development Station Buzau. Ion Gherase, Elena Barcanu, Ovidia Loredana Agapie, Bianca
Elena Tănase, Geanina Negoșanu, Costel Vînătoru. Urmează să fie publicată in Scientific
papers,series B, Horticulture;
6. Agro-morphological characterization of Habanero peppers from the germplasm collection
of Vegetable Research Development Station Buzău. Ovidia Loredana Agapie, Florin
Stănică, Costel Vînătoru, Elena Barcanu, Bianca Elena Tănase, Ion Gherase, Geanina Negoșanu.
Urmează să fie publicată in Scientific papers,series B, Horticulture;
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7. Agronomic assessment of Physalis sp. accessions from Vegetable Research Development
Station Buzau, Romania. Barcanu Elena, Costel Vînătoru, Ovidia Loredana Dobre, Ion Gherase,
Tănase Bianca, Negoșanu Geanina. Scientific papers series B, Horticulture. Urmează să fie
publicată in Scientific papers,series B, Horticulture;
8. Phenotypic and biochemical characterization of a new genotype of Satureja montana
(L.). Barcanu Elena, Costel Vînătoru, Ovidia Loredana Dobre, Ion Gherase, Tănase Bianca,
Negoșanu Geanina. Abstract acceptat la ”Life sciences for sustainable development ”, 24
Septembrie 2020, Cluj-Napoca, România;
9. Expressiness of the main characters of a new genotype of white kidney bean. Ion
GHERASE, Elena BARCANU, Costel Vînătoru, Ovidia Agapie (Dobre), Bianca Tănase and
Geanina Negoșanu. Abstract acceptat la ”Life sciences for sustainable development ”, 24
Septembrie 2020, Cluj-Napoca, România;
10. The effects of seed priming with L-glutamine and L-arginine amino acids in pepper seeds
Elena Barcanu, Konstantinos Paschalidis, Costel Vînătoru, Ovidia Dobre (Agapie), Ion Gherase,
Bianca Tănase, Geanina Negoșanu and Elena Drăghici. Abstract acceptat la ”Life sciences for
sustainable development ”, 24 Septembrie 2020, Cluj-Napoca, România;
11. Description of valuable genotypes from germplasm collection of hot peppers set by
directions of use. Ovidia Loredana Agapie, Florin Stănică, Costel Vînătoru, Elena Barcanu,
Bianca Elena Tănase, Ion Gherase, Geanina Negoșanu. Abstract acceptat la ”Life sciences for
sustainable development ”, 24 Septembrie 2020, Cluj-Napoca, România;
Lucrari în curs de publicare 2021
1. Phenotypic expressiveness of the new Sideritis scardica genotypes obtained at V.R.D.S.
Buzău. Geanina Negoșanu, Costel Vînătoru, Adrian Peticilă, Elena Barcanu, Ovidia Loredana
Agapie, Bianca Tănase, Ion Gherase, acceptată spre a fi publicată.
2. The assessment of some hot peppers accessions bred at Vegetable Research Development
Station Buzău. Ovidia Loredana Agapie, Florin Stănică, Costel Vînătoru, Elena Barcanu, Bianca
Elena Tănase,
Ion
Gherase,
Geanina
Negoșanu . Scientific
papers
series
B,
Horticulture. acceptată spre a fi publicată.
3. Assessment of main phenotypic traits on ornamental peppers cultivars from Vegetable
Research Development Station Buzau Romania. Ovidia Loredana Agapie, Florin
Stănică, Costel Vînătoru, Elena Barcanu, Bianca Elena Tănase, Ion Gherase, Geanina
Negoșanu Acta Horticulturae, acceptată spre a fi publicată
4. Phenotypic diversity in a sweet pepper germplasm collection from V.R.D.S. Buzau,
Romania. Barcanu, Elena, Agapie, Ovidia Loredana, Gherase, Ion, Tănase Bianca, Negosanu,
Geanina, Vînătoru Costel & Drăghici Elena Maria (2021.) Acta Horticulturae acceptată spre a fi
publicată.
5. The Main Results In Acclimatization And Breeding Of Benincasa Hispida. Costel Vînătoru,
Adrian Peticilă, Elena Barcanu, Bianca Mușat, Camelia Bratu, Bianca Tănase, Ovidia Agapie, Ion
Gherase, Geanina Negoșanu. Scientific papers series B, Horticulture. acceptată spre a fi
publicată.
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6. Trichosanthes cucumerina L., a new species acclimatized and bred in Romania. Elena
Barcanu, Ovidia Agapie, Ion Gherase, Bianca Tănase, Geanina Negoșanu, Costel
Vînătoru. Scientific papers series B, Horticulture. acceptată spre a fi publicată.
7. Evaluation of the main quantitative and qualitative characters for the ”Maura 2000”
climbing bean cultivar. Bianca Elena Tănase, Adrian Asănică, Costel Vînătoru, Elena Barcanu,
Ovidia Agapie, Ion Gherase, Geanina Negoșanu. Scientific papers series B,
Horticulture. acceptată spre a fi publicată.
8. Preliminary Results On The Behaviour Of Some Green Pea Accessions Bred At Vegetable
Research Development Station Buzau, Romania. Ion Gherase, Elena Barcanu, Costel Vinatoru,
Ovidia - Loredana Agapie, Bianca - Elena Tanase, Geanina Negosanu, Elena Maria Draghici
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Asistent cercetare,
Ing. Cristian ŞOMOIAG

Experienţă anterioară de tehnician încă din anul 2018 acumulată în cadrul
Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Buzău îl recomandă
pentru activitatea actuală desfăşurată în cadrul Băncii de Resurse Genetice
Vegetale Buzău. Experienţă profesională a fost îmbogăţita cu diploma de
inginer în Horticultură obţinută în anul 2021 prin lucrarea de licenţă cu titlul: Studiul unor varietăţi
de mentă (Mentha spp.) cultivate în cadrul S.C.D.L. Buzău. Deţine expertiză în măsurători
biometrice, fenologice, fenotipice cât şi în efectuarea de probe agrochimice. Acestea sunt necesare
deopotrivă tuturor laboratoarelor din cadrul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Buzău deoarece
reprezintă informaţia de bază despre plante, comportamentul acestora în câmpul de cercetare,
mediul de cultură propice, etc.
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