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A. INTRODUCERE: 

Prezentul PLAN de IMPLEMENTARE pentru infiintarea unei noi infrastructuri de cercetare - 
RONAVEC - RO National Vegetal Genetic Resources Centre, urmareste Ciclul Proiectului si evidentiaza 
toate demersurile necesare, responsabilitatile, librabile aferente, resursele, tintele si termenele 
previzionate pentru asigurarea unei implementari eficiente si eficace a proiectului. 

Avand in vedere complexitatea RONAVEC si efortul bugetar aferent, realizarea eficienta, eficace si 
sutenabila a proiectului propus sa va baza in special pe accesarea fondurilor nerambursabile FEDR, prin 
POCIDIF 2021-2027. Dorindu-se a fi o mare infrastructura de cercetare – RONAVEC, asa cum se intampla 
la nivel international si european, prin anvergura investitiilor si a costurilor de operare  va depinde cel 
putin pana la faza de operare de finantare publica, proiectul in sine fiind unul de interes public, 
negenerator de venituri in sensul regelmentarilor U.E. pentru acest tip de investitii1. 

Implementarea proiectului propus se va derula in trei faze specifice, dupa cum urmeaza: 

1. Faza de proiect/proiectare – cuprinde o perioada de 18 luni, primele 6 luni presupunand 
realizarea unor activitati de pregatire a resurselor necesare si a cadrului tehnic in vederea 
elaborarii Dosarului Cererii de Finantare pentru accesarea POCIDIF 2021-2027, iar urmatoarele 12 
luni semnarea contractului de finatare si elaborarea tuturo documentatiilor necesare proiectarii 
si executiei investitiei . 

2. Faza de constructie – cuprinde o perioada de 24 de luni, incepand cu atribuirea contractului de 
executie, demararea tutur lucrarilor necesare, asigurarea echiparilor, echipamentelor si dotarilor 
propuse pentru asigurarea realizarii investitiei atat din punct de vedere structural cat si functional. 

3. Faza de operare – este previzionata pe o perioada de 60 de luni ( perioada de monitorizare a 
proiectelor) si presupune operationalizarea tuturor proceselor de lucru prevazute la nivelul 
RONAVEC, obtinerea tuturor avizelor si acreditarilor necesare functionarii, asigurarea resurselor 
materiale si umane necesare, initierea/demararea activitatilor de cercetare pentru care investitia 
a fost implementata si indepinierea scopului, a obiectivelor si obtinerea impactului estimat prin 
proiect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf  
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B. INSTITUTIA COORDONATOARE 

Atat in fazele de proiect si constructie cat si in faza de operarea derularea activitatilor la nivelul 
infrastructurii de cercetare propuse – RONAVEC va fi coodonata de Banca de Resurse Genetice Vegetale 
- pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău (Banca).  

Buzău (Banca), este infiintata prin Hotararea de Guvern nr.690/2019 ca unitate de cercetare-dezvoltare, 
cu sediul în municipiul Buzău, județul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu nr. 56, instituție publică, cu 
personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, în 
subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Banca are ca obiect principal de activitate explorarea, inventarierea, colectarea, cercetarea-dezvoltarea 
și conservarea resurselor fitogenetice și are următoarele atribuții: 

 
 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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C. DESCRIEREA PLANULUI DE IMPLEMENTARE 

Pentru coorenta demersului prezentam in cele ce urmeaza descrierea scopului implementarii, a 
obiectivelor specifice propuse pentru atingerea acestuia, a principalelor actiuni si activitati propuse 
pentru realizarea obiectivelro specifice, a resurselor umane propuse pentru fiecare actiune / activitate, a 
principalelor livrabile aferente acestora, a rezultatelor estimate pentru fiecare actiune / activitate, a 
indicatorilor de realizare/impact aferenti, a bugetului asociat acestora si a termenelor de realizare 
propuse, pentru fiecare faza a implementarii. Sursele de finantare sunt evidetiate in tabelul sintetic atasat. 

C.1 SCOPUL PROIECTULUI: 
 

Infiintare Infrastructurii de Cercetare RONAVEC - RO National Vegetal Genetic Resources Centre si 
asigurarea unor 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. 

 

C.2 OBIECTIVELE SPECIFICE: 
 

OS1 - Asigurarea echipei de implementare si a expertizei necesare si elaborarea tuturor documentatiilor si 
avizelor necesare in vederea obinerii finantarii si demararii executiei lucrarilor pentru infiintare noii I.C. 
RONAVEC in perioada premergatoare investitiei (AN 0) si in primul an de implementare (AN I). 

OS2 - Constructia, echiparea si dotarea cu active corporale si necoporale a I.C. RONAVEC si asigurare 
managementului investitiei din punct de veder tehnic si financiar in vederea  realizarii caracteristicilor 
structurale si fuctionale necesare, in anul II si anul III de implementare. 

OS3 - Operationaliare I.C. RONAVEC prin testarea si obinerea tuturor avizelor de functionare, digitalizarea 
proceselor de cercetare, acreditare celor 8 laboratorare propuse, asigurarea personalului necesar si 
chletueililor operationale si derularea activitatilor de cercetare privind explorarea, inventarierea, 
colectarea, conservarea si valorificarea resurselor fitogenetice, in perioada cuprinsa intre anul III (Trim IV) 
si anul VIII de proiect. 
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D. DESCRIEREA ACTIUNILOR MAJORE/ACTIVITATILOR PROUSE PE FAZE DE IMPLEMENTARE: 

 

I. ACTIUNI MAJORE / ACTIVITATI IN DERULATE IN FAZA DE PROIECT / PROIECTARE: 
 

ACTIUNEA I.a - Asigurarea managementului pentru elaborarea documentatiei necesare realizarii 
proiectului si intocmirea/depunerea Dosarului Cererii de Finantare 

TERMEN DE REALIZARE: 18 LUNI (6 luni pregatire  - AN I) 

Actiunea va demara cu o perioada de 6 luni necesare asigurarii echipei de proiect si a selectarea 
consultantului cu expertiza si va continua pe parcursul primului an de implementare (12 LUNI) in vederea 
pregatirii tuturor documentatiilor necesare pentru intocmirea Dosarului Cererii de Finantare pentru 
accesarea POCIDIF 2021-2027, depunerea acestuia pentru evaluare si selectie si semnarea contractului de 
finantare. Dupa semnarea contractului de finatare echipa de proiect va demara procedura de achizitie 
pentru atribuirea contractului de executei a lucrarilor aferente investitiei. Realizarea acestei actiuni va 
contribui la indeplinirea obiectivului specific OS1. 

DESCRIREA ACTIVITATILOR AFERENTE ACTIUNEA I.a: 

I.a.1 - Derularea procedurilor de achizitii pentru atribuirea contractului de prestari serviii de consultanta 
in vederea completarii echipei interne de implementare cu noi experti in domeniul managementului 
proiectelor cu finantare europeana si a achizitiilor publice aferente. 

Activitatea va debuta prin emiterea deciziilor de alocare in cadrul proiectului a echipei interne de la nivelul 
institutiei coordonatoare. Membrii echipei interne de proiect vor demara si derula procedura de de 
achizitii in acord cu prevederile legale in vigoare pentru desemnarea unui consultant cu expertiza 
relevanta in accesarea fondurilor cu finantare UE nerambursabila. Consultantul va pune la dispozitia 
institutiei coordonatoare minim 2 experti cu experienta in elaborarea si implementare proiectelor 
specifice, un expert in achizitii publice si un epxert financiar. Acesatia impreuna cu echipa interna vor face 
toate demersurile necesara si vor elabora toata documentatia aferenta intocmirii Dosarului Cererii de 
Finantare. Activitatea se va realiza in primele 3 luni premergatoare initierii proiectului. 

I.a.2 - Derularea proceduriilor de achizitie in vederea atribuirii contractelor de prestari servicii pentru 
realizarea studiilor de teren, proiectarii (faza Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic), elaborarea 
documentatiilor pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si avizelor de principiu aferente investitiei, 
obtinerea Autorizatiei de Constructie si a avizelor aferente. 

Echipa interna de proiect impreuna cu expertii furnizati de Consultant vor demara si derula procedurile 
de achizitie, in acord cu prevederile legale in vigoare si cu procedurile de lucru ale finantatorului, in 
vederea atribuirii contractelor pentru urmatoarele tipuri de servicii necesare in faza de proiectare: 
elaborare studii de teren (studii topo, geo, hidro), proiectarea – faza Studiu de Fezabilitate si Proiect 
Tehnic (D.D.E, P.T.A.C), elaborare documentatii pentru obtinerea Certificatului de urbanism, a avizelor 
aferente si a Autorizatiei de Constructie, inclusiv asigurarea asistentei tehnice pe perioada executarii 
lucrarilor aferente investitie. In urma derularii acestei activitati vor fi contractati urmatorii furnizori de 
servicii: expert topo, expert hidro, expert geo, proiectat. Echipa de proiect se va sigura ca toti furnizorii 
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detin autorizatiile si acreditarile legale necesarea elaborarii documentatiilor solicitate. Activitatea se va 
realiza in primele 3 luni premergatoare initierii proiectului. 

I.a.3 - Elaborarea tuturor documentatiilor si intocmirea dosarului Cererii de Finantare; depunerea 
acestuia pentru evaluare si selectie / semnarea contractului de finantare. 

In baza documentatiilor tehnice elaborate de catre furnizorii desemnati anterior ( in cadrul Actiunii 
majoritare I.b-descrise mai jos) a avizelor obtinute si in urma elaborarii tuturor celorlalte documente 
solicitate de catre finantator, echipa de proiect ( interna si expertii consultantului) vor elabora Dosarul 
Cererii de Finantare si il vor depune pentru evaluare si selectie in termenul prevazut de finantator. De 
asemenea, pe intreaga perioada de evaluare echipa de proiect se va asigura ca raspunde tuturor 
clarificarilor solicitate de catare finantator in termenele solicitate de acesta. Activittea se va derula pe o 
perioada de maxim 9 luni, 3 luni premergatoare depunerii Dosarului Cererii de fianantare si maxim 6 luni 
in primul an de implementare si se va finaliza cu semnarea contractului de finantare. 

I.a.4 - Derularea procedurii de achizitie publica pentru atribuirea contractului de executie lucrari 
aferente infiintarii RONAVEC 

In baza documentatiilor tehnice elaborate de catre furnizorii desemnati anterior ( in cadrul Actiunii 
majoritare I.b-descrise mai jos) si obtinerii Autorizatiei de Constructie, dupa semnarea contractului de 
finantare,  echipa de proiect ( interna si expertii consultantului) vor demara si derula procedura de de 
atribuire a contractului de executie in vederea desemnarii executatntului investitiei. Activitatea se va 
derula pe o perioada de 9 luni  - trim II-IV din primul an de implementare. 

 

LIVRABILELE ACTIUNII I.a: 

- Decizii interne privind asigurarea membrilor echipei de proiect ; 
- Dosare de achizitii elaborate si avizate 
- Contracte prestari servicii atribuite  
- Fise tehnice privind caracteristicile echipamentelor necesare 
- Dosar al Cererii de Finantare depus spre avizare si evaluare  
- Contract executie lucrari semnat 

 

REZULTATELE ACTIUNII I.a: 

- Asigurarea echipei interne de implementare 
- Asigurarea furnizorilor de servicii consultanta 
- Asigurarea furnizorilor de servicii elaborare studii de teren 
- Asigurarea furnizorilor de servicii de proiectare pentru toate fazele de 

proiectare 
- Asigurarea unui contract de finantare aferent investitiei - POCIDIF 2021-2027 
- Asigurarea unui executant pentru realizarea lucrarilor de constructie. 
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INDICATORI DE REALIZARE PENTRU ACTIUNEA I.a: 

- 5 Decizii interne privind asigurarea membrilor echipei de proiect ; 
- 5 Dosare de achizitii elaborate 
- 5 Contracte prestari servicii atribuite  
- 8 Fise tehnice privind caracteristicile echipamentelor necesare 
- 1 Dosar al Cererii de Finantare depus spre avizare si evaluare 
- 1 Contract de Finantare semnat 
- 1 Contract executie lucrari semnat 

RESURSE UMANE PENTRU ACTIUNEA I.a: 

- Echipa de implementare interna: 

 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  

 - Echipa consultant desemnat: 

 2 Experti accesare si implementare fonduri europene  
 1 Expert achiziții publice   
 1 Expert financiar  

BUGETUL ACTIUNII I.a: 

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  
(EUR/an) 

Costuri 
operare 
pentru 

contribuția 
românească / 

an 
(EUR) 

FAZA PROIECT/PROIECTARE 

I.a - Asigurarea managementului 
pentru elaborarea documentatiei 
necesare realizarii proiectului si 
intocmirea/depunerea Dosarului 
Cererii de Finantare 

Consultanta  -  29,142.86  -  - 
Salarii implementare - 

intern  - 195,918.37  -  - 

TOTAL: 225,061.22     
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ACTIUNEA 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. 

Actiunea se va derula pe o perioada de 12 Luni – 3 luni premergatoare pentru elaborarea documentatiilor 
tehnice necesare Dosarului Cererii de Finantare si 9 luni aferente primului an de implementare (trim I-III) 
si va asigura elaborarea tuturo documentatiilor tehnice necesare depunerii si selectiei Dosarului Cererii 
de Finantare si furnizarii tuturor clarifcarilor tehnice necesare in procesul de evaluare a acestuia dar si in 
perioada de derulare a procedurii pentru achizitie executiei de lucrari. Actiunea va contribui la realizarea 
obiectivului specific OS1. 

TERMEN DE REALIZARE: 12 LUNI (6 luni pregatire  - AN I – trim III) 

DESCRIREA ACTIVITATILOR AFERENTE ACTIUNEA .I.b: 

I.b.1 - Realizarea / Elaborarea tuturor studiilor de teren - studiu topografic, studiu geologic, studiu 
hidrografic - necesare investitiei propuse. 

Expertii desemnati in urma derularii activitatii I.a.2 vor elabora urmatoarele documentatii tehnice 
necesare etapei de proiectare a investitiei: studiu topo, studiu geo si studiu hidro. Aceste studii vor fi 
predatate in acord cu termenii contractelor de prestari servicii catre echipa de proiect care va verifica 
respectarea cerintelor si conformitatea acestora in raport cu legislatia in vigoare si cu prevederile si 
procedurile finantatorului. Studiile elaborate in cadrul activitatii vor fi utilizate de echipa de proiect in 
cadrul activitatii I.a.3 in vederea intocmirii Dosarului Cererii de Finantare. Activitatea se va derula pe o 
perioada de 3 luni premargatoare depunerii Dosarului Cererii de Finantare. 

I.b.2 - Elaborarea Studiului de Fezabilitate si a documentatiilor necesare obtinerii Certificatului de 
Urbanism si a avizelor de principiu aferente. 

Proiectantul desemnat in urma derularii activitatii I.a.2 vor elabora Studiul de Fezabilitate al investitiei in 
acord cu prevederile HG 907/2018 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, impreuna 
cu documentatiile necesare pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si a avizelor necesare. In urma 
derularii activitatii se va realiza Studiul de Fezabilitate si se va obtine Certificatul de Urbanism al investitiei 
si a avizelor aferente, documente care vor fi utilizate in cadrul activitatii Ia.3 pentru elaborarea Dosarului 
cererii de finantare. Activitatea se va derula pe o perioada de 3 luni premargatoare depunerii Dosarului 
Cererii de Finantare. 

I.b.3 - Elaborarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Proiectului Tehnic pentru Autorizarea 
Constructiei in scopul obtinerii Autorizatiei de Constructie. 

Proiectantul desemnat in urma derularii activitatii I.a.2 vor elabora Proiectul Tehnic al investitiei in acord 
cu prevederile HG 907/2018 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, impreuna cu 
documentatiile necesare pentru obtinerea Autorizatiei de Constructie si a avizelor necesare. In urma 
derularii activitatii se va realiza Proiectului Tehnic  (D.D.E, P.T.A.C) si se va obtine Autorizatia de 
Constructie a investitiei si a avizelor aferente, documente care vor fi utilizate in cadrul activitatii Ia.4 
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pentru derularea procedurii de atribuire a contractului de executie lucrari. Activitatea se va derula pe o 
perioada de 9 luni pe parcursul anului I de implementare – tirm I-III. 

 

LIVRABILELE ACTIUNII I.b: 

- Studii de teren elaborate 
- Studiu de Fezabilitate elaborat 
- Certificat de Urbanism obtinut 
- Avize de principiu obtinute 
- Proiect Tehnic cu D.D.E si P.T.A.C elaborat 
- Autorizatie de Constructie Obtinuta 

REZULTATELE ACTIUNII I.b: 

- Studii de teren finalizate (topo, hidro,geo) 
- Finalizate Studiu de Fezabilitate si  Proiectului Tehnic (D.D.E, P.T.A.C) 
- Obitnerea Certificatului de Urbanism si a avizelor aferente 
- Obtinerea Autorizatie de construire 

INDICATORI DE REALIZARE PENTRU ACTIUNEA I.b: 

- 3 Studii de teren elaborate 
- 1 Studiu de Fezabilitate elaborat 
- 1 Certificat de Urbanism obtinut 
- 5 Avize de principiu obtinute 
- 1 Proiect Tehnic cu D.D.E si P.T.A.C elaborat 
- 1 Autorizatie de Constructie Obtinuta 

RESURSE UMANE PENTRU ACTIUNEA I.b: 

- Echipa de implementare interna: 

 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  

 - Echipa consultant desemnat: 

 2 Experti accesare si implementare fonduri europene  
 1 Expert achiziții publice   
 1 Expert financiar  

- Furnizor servicii elaborare studii – expert topo, expert hidro, expert geo 
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 - Furnizor servicii elaborare S.F, PTh - Proiectant 

 

BUGETUL ACTIUNII I.b: 

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  
(EUR/an) 

Costuri operare 
pentru 

contribuția 
românească / an 

(EUR) 

FAZA PROIECT/PROIECTARE 

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 

Studii de teren  -  24,285.71 -   - 
Taxe pt obtinere 
avize, acorduri si 

autorizatii   - 2,040.82  -  - 

Proiectare si inginerie   - 242,857.14  -  - 

Comisioane, cote, 
taxe, costul creditarii   - 65,000.61  -  - 

 TOTAL 334,184.28  - -  
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II. ACTIUNI MAJORE / ACTIVITATI IN DERULATE IN FAZA DE CONSTRUCTIE: 
 

ACTIUNEA 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. 

Actiunea presupune executia constructiei aferente infrastructurii RONAVEC, echiparea si dotarea acesteia 
in vederea asigurarii funcionalitatilor solicitate. Actiunea se va derula pe o perioada de 21 de luni si va 
asigura crearea RONAVEC din punct de vedere structural si functional. Actiunea va contribui la realizarea 
obiectivului specific OS2. 

 

TERMEN DE REALIZARE: 21 LUNI (AN II – trim I – AN III – trim III) 

DESCRIREA ACTIVITATILOR AFERENTE ACTIUNEA II.a: 

 

II.a.1 - Realizarea organizarii de santier si plata taxelor si comisioanelor legale pentru inceperea 
executiei lucrarilor. 

Executantul desemnat va inita procesul de executei in acord cu prevederile legislatiei in vigoare prin 
realizarea organizarii de santier, plata autorizatiiilor si taxelor aferente, realizarea bransamentelor 
provizorii pentru asigurarea utilitatilor si asigurarea personalului necesar. Activitatea se va realiza in 
trimestrul I al Anului II de implementare.  

II.a.2 - Executia constructiilor, asigurarea echiparilor cu montaj aferent si a utilitatilor necesare si 
amenajarea terenului pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala, realizarea probelor 
tehnologice. 

Executantul desemnat va executa lucrarile de constructie aferente RONAVEC in acord cu prevederile 
Proiectului Tehnic, Autorizatiei de Constructie si ale legislatiei in vigoare. Toate situatiile de plata 
elaborate de executant impreuna cu documentele justificative aferente vor fi avizate de dirigintele de 
santier desemnat in cadrul Actiunii II.b si de proiectantul desemnat in cadrul actiunii I.a. Echipa de proiect 
va utiliza toate aceste documentatii pe parursul implementarii proiectului in cadrul procesului de 
decontare a cheltuielilor in cadrul II.d asa cum este aceasta descrisa mai jos. Activitatea se va desfasura 
pe o perioada de 21 de luni (AN II – trim I – AN III – trim III). 

II.a.3 - Asigurarea echipementelor tehnologice si functionale fara montaj - echipament de laborator, 
alte echipamente functionale si punerea acestora in functiune. 

Furnizorii de echipamente fara montaj desemnati in cadrul II.d / Activitatea II.d.1 asa cum sunt acestea 
descrise mai jos, vor furniza toate echipamentele propuse in acord cu prevederile contractelor de 
furnizare si cu legislatia in vigoare. Echipa de proiect se va asigura va toate echipamentele livrate vor 
respecta ceritele si standardale solicitate, vor fi insotite de ceritificate de calitate si conformitate si 
garantie adecvate si vor fi puse in functiune corespunzator.Activitate se va derula pe o perioada de 12 luni 
(AN II – trim IV – AN III – trim III). 
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II.a.4 - Asigurarea dotarilor necesare - mijloace fixe si bunuri de inventar necesare bunei fuctionari a I.C. 
RONAVEC. 

Furnizorii dotarilor desemnati in cadrul II.d / Activitatea II.d.1 asa cum sunt acestea descrise mai jos, vor 
furniza toate echipamentele propuse in acord cu prevederile contractelor de furnizare si cu legislatia in 
vigoare. Echipa de proiect se va asigura va toate dotarile livrate vor respecta ceritele si standardale 
solicitate, vor fi insotite de ceritificate de calitate si conformitate si garantie adecvate. Activitate se va 
derula pe o perioada de 6 luni (AN III – trim I – trim III). 

 

LIVRABILELE ACTIUNII II.a: 

- Situatii de plata insotite de decumente justifiative elabotare de executant si 
avizate de dirigintele de santier 

- Proces verbal de receptie a lucrarilor executate 
- Proces verbal privind efectuarea probelor tehnologice 
- PV-uri punere in functiune pentru echipamente aferente celor 8 laboratoare 

propuse  

REZULTATELE ACTIUNII II.a: 

 Constuire infrastructurii RONAVEC cladire cu 3 copuri complet echipate si dotate si sere 
experimentale funtionale. 

 

INDICATORI DE REALIZARE PENTRU ACTIUNEA II.a: 

- 5 Situatii de plata insotite de decumente justifiative elabotare de executant si 
avizate de dirigintele de santier 

- 1 Proces verbal de receptie a lucrarilor executate 
- 1 Proces verbal privind efectuarea probelor tehnologice 
- 170 PV-uri punere in functiune pentru echipamente aferente celor 8 

laboratoare propuse  
- 1 Cladire functionala (Corp A, B, C) - 2.500mp 
- 5 Celule cu atmosfera controlata functionale 
- 8 laboratoare functionale 
- Sere experimentale functionale - 6.000 mp 

RESURSE UMANE PENTRU ACTIUNEA II.a: 

- Echipa de implementare interna: 

 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 
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 Dr. Ing. Cercetător Ştiinţific grad. III, Matilda POPESCU  - Expert 
 Asistent cercetare,Ing. Cristian ŞOMOIAG – Asistent  

 - Echipa consultant desemnat: 

 2 Experti accesare si implementare fonduri europene  
 1 Expert achiziții publice   
 1 Expert financiar  

-  Executant lucrari de constructie desemnat 

 - Furnizori pentru dotari si echipamente desemnati 

BUGETUL ACTIUNII II.a: 

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  
(EUR/an) 

Costuri 
operare 
pentru 

contribuția 
românească 

/ an 
(EUR) 

FAZA DE CONSTRUCTIE 
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. 

Organizare de santier    31,571.43     
Constructii si instalatii    12,648,000.00     

Chelt.pt. asigurarea utilitatilor 
necesare obiectivului    63,142.86     

Amenajari pt prot mediului si 
aducerea la starea initiala    72,367.54     
Montaj utilaje tehnologice    1,487,500.00     
Utilaje, echip.tehnologice si 

functionale cu montaj    5,935,053.41     
Cheltuieli diverse si 

neprevazute    121,428.57     
Utilaje echip.tehnologice si 

functionale fara montaj    7,144,448.90     
Dotari    485,714.29     

Comisioane, cote, taxe, costul 
creditarii    43,333.74     

Probe tehnologice si teste    1,214.29     

  TOTAL 28,033,775.02     
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ACTIUNEA II.b - Asigurarea dirigentiei de santier si a asistentei tehnice din partea proiectantului pe 
toata durata executiei conform prevederilor legale in vigoare. 

Furnizorul serviciilor de dirigentie de santier (dirigintele de santier) desemnat in cadrul II.d / Activitatea 
II.d.1 si asistenta tehnica desemnat in cadrul Actiunii I.a / activitatea I.a.2 (proiectantul) vor urmari executi 
lucrarilor de constructie pe intreag perioada de derulare a executiei in acord cu prevederile legale in 
domeniu. Acestia vor aviza toate situatiile de plata si documentele justificative aferente intocmite de 
executant si vor raporta echipei de proiect in privinta realitatii si calitatii acestora. Echipa de proiect va 
utiliza rapoartele de activitate ale acestor furnizori in procesul de decontare a cheltuielilor aferente 
executiei de lucrari. Actiunea va conduce la realizarea obiectivului specific OS.2. 

TERMEN DE REALIZARE: 21 LUNI (AN II – trim I – AN III – trim III) 

LIVRABILELE ACTIUNII II.b: 

- Rapoarte de activitate derulare servicii de asistenta tehnica proiectant 
- Rapoarte de activitate derualre servicii de dirigentie de santier 

REZULTATELE ACTIUNII II.b: 

- Asigurarea si avizarea conformitarii si calitatii lucrarilor de executie. 

INDICATORI DE REALIZARE PENTRU ACTIUNEA II.b: 

- 5 Rapoarte de activitate derulare servicii de asistenta tehnica proiectant 
- 5 Rapoarte de activitate derualre servicii de dirigentie de santier 

RESURSE UMANE PENTRU ACTIUNEA II.b: 

- Furnizor servicii de dirigentie de santier desemnat 

- Furnizor servicii elaborare S.F, PTh / asistenta tehnica desemnat  

BUGETUL ACTIUNII II.b: 

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  
(EUR/an) 

Costuri 
operare 
pentru 

contribuția 
românească / 

an 
(EUR) 

FAZA DE CONSTRUCTIE 

II.b - Asigurarea dirigentiei de 
santier si a asistentei tehnice din 
partea proiectantului pe toata 
durata executiei conform 
prevederilor legale in vigoare. 

Asistenta tehnica din partea 
proiectant+supravegherea 

lucrarilor   - 242,857.1 -  -  
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ACTIUNEA 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. 

Actiunea presupune achizitia si operationalizarea unui numar imporntant 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 dateleor si operatiunile 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. In acelasi timp, prin aceasta actiune se vor 
implementarii principiilor „FAIR” in ceaea ce priveste managementul si utilizarea datelor de cercetare la 
nivelul RONAVEC. 

De asemenea in cadrul acesteai actiuni se va configura si operationaliza un  Centru de Salvare a Datelor 
in cloud in caz de dezastre  avand rolul de a salva si recupera toate datele din cercetare in conditiile   
aparitiei unui dezastru natural . 

Echipa de proiect va colabora indeaproape cu furnizorii dotarilor necorporale desemnati in cadrul acestei 
actiuni in scopul configurarii si operationalizarii tuturor solutiilor digitale vizate. 

Derularea actiunii va conduce la realizarea obiectivului specific OS2. 

 

TERMEN DE REALIZARE: 15 LUNI (AN II – trim IV – AN III – trim IV) 

LIVRABILELE ACTIUNII II.c: 

- PV-uri predare-primire dotari necorporale 
- Data Research Management Plan 

 

REZULTATELE ACTIUNII II.c: 

- Asigurarea dotarilor necorporale si digitalizarea proceselor si fluxurilor de cercetare si operare 
la nivelul I.C RONAVEC 

- Realizarea unui Plan de Management al Datelor de Cercetare si implementarea principiilor FAIR 
in ceea ce priveste procesare si utilizarea datelor de cercetare la nivelul I.C. RONAVEC. 

 

INDICATORI DE REALIZARE PENTRU ACTIUNEA II.c: 

- 10 PV-uri predare-primire dotari necorporale 
- 1 Data Research Management Plan  
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RESURSE UMANE PENTRU ACTIUNEA II.c: 

- Echipa de implementare interna: 

 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  

 - Echipa consultant desemnat: 

 2 Experti accesare si implementare fonduri europene  
 1 Expert achiziții publice   
 1 Expert financiar  

 

- Furnizori pentru dotari necorporale desemnati 

 

BUGETUL ACTIUNII II.c: 

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  
(EUR/an) 

Costuri operare 
pentru contribuția 
românească / an 

(EUR) 

FAZA DE CONSTRUCTIE 
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. 

Active 
necorporale -  728,571.4  - -  
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ACTIUNEA II.d - Asigurarea managementului derularii activitatilor pe intreaga perioada de 
implementare a investitiei. 

Actiunea se va derula pe intreaga perioada de constructie si va asigura imlementarea proiectului in acord 
cu prevederile contractului de finantare, realizara procedurilor de achizitie publica aferente acestei 
perioade, realizarea decontarilor pe baza de cereri de plata/rambursare si asigurarea raportarilor privind 
progresul proiectului. Activitatea se va derula pe o perioada de 24 de luni. 

 TERMEN DE REALIZARE: 15 LUNI (AN II – trim I – AN III – trim IV) 

DESCRIREA ACTIVITATILOR AFERENTE ACTIUNEA II.d: 

II.d.1 - Derularea tuturor procedurilor de achizitie pentru atribuirea contractelor de furnizare utliaje 
tehbologice fara montaj ( echipamente laborator, echipamente hard, echipamente functionale etc) si a 
dotarilor necesare (mijloace fixe si/sau obiecte de inventar) precum si de atribuire a serviciilor de 
dirigentie de santier. 

Activitate implica derularea tuturor proceduriloe de achzitie publica in vederea atribuirii contratelor 
privind furnizarea tuturor utilajelor si echipamentelor fara montaj ( echipamente laborator, echipamente 
hard, echipamente functionale etc) si a dotarilor necesare (mijloace fixe si/sau obiecte de inventar) 
precum si de atribuire a serviciilor de dirigentie de santier. In urma derularii acestei activitati vor fi 
asigurate toate echipamentele si dotarile necesare functionarii RONAVEC. Activitatea se va derula pe o 
perioada de 12 luni aferenta anului II de impleemntare.   

II.d.2 - Urmarirea derularii contractelor de achizitie  / elaborarea Cererilor de Plata/Rambursare si 
depunerea acestora spre avizare si aprobare. 

In cadrul acestei activitati echipa de proiect va urmari modul de realizare a tuturor contracteleor de 
achizitie anterior realizate, elaboarea si sintetizarea tuturor datelor si documentelor din implementare si 
va elabora cererile de plata/rambursare in vederea realizarii decontarii cheltuielilor efectuate in cadrul 
fazei de constructie. Activitatea se va derula pe o perioada de 21 de luni incepand cu trimestrul I al anului 
II de implementare si fianlizandu-se in trimestrul III al anului III de implementare. 

II.d.3 - Asigurarea rapoartelor de progres si finale atat din punct de vedere finaciar cat si tehnic privind 
evolutia implementarii investitiei. 

In cadrul acestei activitati echipa de proiect va realiza toate raportele tehnice si financiare de progres in 
acord cu prevederile contractului de finantare privind stagiul si modul implementarii proiectului. De 
asemeena, se va lua in cosniderea asigurarea raportarilor privind sustenabilitate investitei, chiar si dupa 
finalizarea etapei de constructie. Activitatea se va derula pe o prioada de 24 de luni aferenta anului II si 
III de implementare.  
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LIVRABILELE ACTIUNII II.d: 

- Dosare de achizitii aferente procedurilor derulate si avizate 
- Rapoarte de activitatea derulare servicii de consultanta 
- Cereri de Plata / Rambursare avizate si platite 
- Rapaorte de proges elaborate 

REZULTATELE ACTIUNII II.d: 

- Asigurarea furnizorilor de servicii de dirigentie de santier si asistenta din partea proiectantului 
- Asigurarea fluxului finaciar pe intreaga perioada de derulare a investitie 
- Respectarea etapelor de implementare si a prevederilor contractului de finantare. 

 

INDICATORI DE REALIZARE PENTRU ACTIUNEA II.d: 

- 3 Dosare de achizitii aferente procedurilor derulate si avizate 
- 5 Rapoarte de activitatea derulare servicii de consultanta 
- 5 Cereri de Plata / Rambursare avizate si platite 
- 5 Rapoarte de proges elaborate 

 

RESURSE UMANE PENTRU ACTIUNEA II.d: 

- Echipa de implementare interna: 

 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  

 - Echipa consultant desemnat: 

 2 Experti accesare si implementare fonduri europene  
 1 Expert achiziții publice   
 1 Expert financiar  
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BUGETUL ACTIUNII II.d: 

 

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  
(EUR/an) 

Costuri operare 
pentru contribuția 
românească / an 

(EUR) 

FAZA DE CONSTRUCTIE 
II.d - Asigurarea 
managementului 
derularii activitatilor pe 
intreaga perioada de 
implementare a 
investitiei. 

Salarii 
implementare - 

intern -  391,836.7  -  - 

Consultanta   - 43,714.3  -  - 

TOTAL 435,551.0  - -  

 

 

II. ACTIUNI MAJORE / ACTIVITATI IN DERULATE IN FAZA DE OPERARE: 
 

ACTIUNEA- III.a - Obtinerea tuturor avizelor de functionare pentru infrastructura RONAVEC si 
acreditatea si operationalizarea celor 8 laboratoare propuse in cadru acesteia. 

Aceasta actiune presupune initierea procesului de operationalizare RONAVEC prin obinerea tuturor 
avizelor de functionare si acreditarea laboratoarelor propuse in acord cu standardele nationale si 
internationale in domeniu. De asemeena, in cadru acestei actiuni se vor operationaliza toate mecanismele 
de digitalizare ale proceselor de cerctare si se va testa funcionalitatea acestora. Actiune se va derula pe o 
perioada de 6 luni intre trimestrul IV al anului III de implementare si trimestrul I al anului VI de operare. 

TERMEN DE REALIZARE: 6 LUNI (AN III – trim IV – AN IV – trim I) 

Aceasta actiune cuprinde o singura activitate de baza: 

III.a.1 - Elaborarea fluxului tehnologic si protocoalelor de lucru si finalizarea acreditarii tuturor 
laboratoarelor conform standardelor nationale si internationale in vigoare2 

Cheluielile realizarii acestei activitati vor fi incluse in cadrul celor aferene Actiunii IIII.b - Asigurarea 
cheltuielilor operationale si de mentenanta pentru derularea activitatilor din cadul infrastructurii 
RONAVEC  in anul IV de monitorizare. 

 

 

 

                                                           
2  GeneBank Standards.xlsx  
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LIVRABILELE ACTIUNII III.a: 

- Flux tehnologic 
- Protocoale de lucru 
- Fise  / Protocoale / Avize / Certificate pentru acreditarea laboratoarelor 

 

REZULTATELE ACTIUNII III.a: 

- Avizarea si acreditarea I.C. RONAVEC si afacilitatilor aferente in acord cu prevederile legilsatie 
nationale si internationale. 

INDICATORI DE REALIZARE PENTRU ACTIUNEA III.a: 

- 1 Flux tehnologic 
- 8 Protocoale de lucru 
- 5 Avize de functionare 
- 8 Laboratoare acreditate 

 

RESURSE UMANE PENTRU ACTIUNEA III.a: 

- Echipa de implementare interna: 

 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  

 - Echipa consultant desemnat: 

 2 Experti accesare si implementare fonduri europene  
 1 Expert achiziții publice   
 1 Expert financiar  

 

 

 

 

 

 

 

21



RONAVEC - RO National Vegetal Genetic Resources Centre PLAN DE 
IMPLEMENTARE 

 
ACTIUNEA IIII.b - Asigurarea cheltuielilor operationale si de mentenanta pentru derularea activitatilor 
din cadul infrastructurii RONAVEC 

Actiunea presupune asigurarea permanenta a cashflow-ului necesar operarii proiectului pe intreaga 
perioada de operare (si in perioada de monitorizare – an IV-VIII). Aceasta actiune este atributul institutiei 
coordonatoare si a personalului administrativ de la nivelul RONAVEC. Desi noua infrastructura va fi 
dependenta de finantare publica, asa cum este cazul tuturor marilor infrastructuri de cercetare de la nivel 
european, in scopul asigurarii sustenabilitatii la nivelul RONAVEC vor fi dezvoltate in cadrul acestei actiuni 
11 tipuri de servicii prin intermediul carora se va asigura un nivel de venituri util. 

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 cultura- asociatii profesionale de fermieri 
3. Ofera material genetic necesar infiintarii culturilor- seminte persoane fizice, agricultori, fermieri, unitati de cercetare 

si productie, unitati specializate de cercetare si 
invatamant 

3.1 Ofera material genetic necesar infiintarii culturilor- rasaduri agricultori, fermieri individuali, unitatile de cercetare si 
de productie, unitati de invatamant 

4. Ofera consultanta de specialitate pe domeniile de expertiza ale 
Bancii 

producatori seminte, cultivatorii plante 

5. Realizeaza analize seminte -calitate, germinatie, puritate- 2000 
euro/an 

fermieri, asociatiile profesionale 

6.  Analize agrochimice de sol si apa unitati de depozitare, procesare si valorificare din 
domeniu 

7. Realizeaza analize biochimice laborator- la speciile din domeniul 
de expertiza al IC sub coordonarea Bancii 

persoane fizice, cultivatori in sistem gospodaresc, 
fermieri individuali, asociatii profesionale 

8. Expertiza fitosanitara si analiza de laborator agricultori, fermieri, unitati de cercetare si productie, 
persoane fizice, companii private 

9. Elaboreaza retete de fertilizare si de nutritie a plantelor unitati specializate de cercetare si invatamant, 
proprietarii de soiuri 

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

elevi, studenti, masteranzi, doctoranzi, specialisti in 
domeniu 

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

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

 

LIVRABILELE ACTIUNII III.b: 

- Buget de functionare RONAVEC    
- Contracte / Rapoarte  / Protocoale privind furnizarea serviciilor proprii         

REZULTATELE ACTIUNII III.d: 

- Operationalizarea unor servicii proprii generatoare de venituri si asigurarea subventiilor de la 
MADR in acord cu prevederile HG 690/2019. 

INDICATORI DE REALIZARE PENTRU ACTIUNEA III.b: 
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- Buget anual de functionare RONAVEC aprobat    
- 11 tipuri de servicii proprii generatoare de venit operationalizate     

 

RESURSE UMANE PENTRU ACTIUNEA III.b: 

- Conducerea BRGV BZ 
- Echipa administrativa  RONAVEC / BRGV BZ: 

- 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 
 1 Expert achiziții publice 
 4 Muncitori/tehnicieni 
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BUGETUL ACTIUNII III.b: 

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  
(EUR/an) 

Costuri 
operare pentru 

contribuția 
românească / 

an 
(EUR) 

FAZA DE OPERARE 
            
III.a - Obtinerea tuturor 
avizelor de functionare 
pentru infrastructura 
RONAVEC si acreditatea si 
operationalizarea celor 8 
laboratoare propuse in 
cadru acesteia. 

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), 
consumabile, mentenanta si 

intretinere - AN V  -  -  - 253,056.00 
Cheltuieli operationale (utilitati - 
electricitate, gaze, apa potabila si 

menajera, telefonie), 
consumabile, mentenanta si 

intretinere - AN VI  -  -  - 253,056.00 
Cheltuieli operationale (utilitati - 
electricitate, gaze, apa potabila si 

menajera, telefonie), 
consumabile, mentenanta si 

intretinere - AN VII  -  -  - 253,056.00 
Cheltuieli operationale (utilitati - 
electricitate, gaze, apa potabila si 

menajera, telefonie), 
consumabile, mentenanta si 

intretinere - AN VIII  -  -  - 253,056.00 

  
  
  
  

 TOTAL 1,265,280.00 
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ACTIUNEA IIII.c - Asigurarea personalului necesar pentru operarea si adimistrarea infrastructurii 
RONAVEC  -  30 angajati si derularea activitatilor specifice de cercetare. 

 

Actiunea presupune functionarea RONAVEC la capacitatea dorita si obtinerea impactului vizat prin 
intreaga investitie. Derularea actiunii va asigura numarul maxim de personal prevazut la nivelul institutiei 
coordonatoare si utilizarea maxima a echipamentelor si dotarilor infrastructurii. 

TERMEN DE REALIZARE: 60 LUNI (AN VI – AN VIII) 

 

DETALIEREA ACTIVITATILOR AFERENTE ACTIUNII III.C: 

III.c.1 - Derularea activitatilor specifice de cercetare la nivelul I.C. RONAVEC - AN IV - Elaborarea strategiei 
de colectare a resurselor genetice; Stabilirea cu precizie a zonelor de prelevare prin coordonate GPS  

III.c.2 - Derularea activitatilor specifice de cercetare la nivelul I.C. RONAVEC - AN V - Monitorizarea 
conditiilor pedoclimatice ale zonelor de prelevare (origine) atat a zonei cat si microzonei; Elaborarea 
protocolului optim de transfer si asigurarea conditiilor optime de prelevare transfer depozitare banca; 
Prelevarea de probe pt analize biochimice; Realizarea transfer resurse catre banca; Realizarea unui ghid 
de informatii privind istoricul resurselor genetice donate;  

III.c.3 - Derularea activitatilor specifice de cercetare la nivelul I.C. RONAVEC - AN VI -Elaborarea 
protocolului de inregistrare esantion in cadrul bancii si atribuirea unui nume de cod; Elaboreaza strategia 
si fluxul tehnologic pentru semintele ortodoxe si non ortodoxe (recalcitrante); Elaboreaza strategiile 
specifice de evaluare pentru ambele tipuri de seminte; Evaluarea starii fitosanitare si a capacitatii de 
rezistenta la atacul agentilor patogeni conform cu standardele in vigoare si gruparea lor in functie de 
gradul de rezistenta; Devirozarea, decontaminarea resurselor genetice vegetale; Evalueaza genotipurilor 
colectionate in ceea ce priveste stabilitatea genetica si gruparea acestora in functie de gradul de 
stabilitate;  Evaluarea genotipurilor dupa normele si standardele internationale genotipice si fenotipice; 
Evaluarea compozitiei biochimice si directiilor de utilizare a resurselor genetice 

III.c.4 - Derularea activitatilor specifice de cercetare la nivelul I.C. RONAVEC - AN VII - Stabilirea conditiilor 
optime de depozitare si conservare a semintelor; Determinarea timpului optim de regenerare a 
esantioanelor aflate in depozitare; Elaborarea si implementarea schemelor de selectie conservativa 
specifice cultivarelor aflate in conservarea in vederea mentinerii autenticitatii acestora; Elaborarea 
tehnologiilor specifice de cultura speciilor si dupa caz, cultivarelor aflate in conservare;  Realizarea de 
observatii fenologice si biometrice pe tot parcursul perioadei de vegetatie;  Descrierea fenotipica a fiecarui 
cultivar analizat, dupa normele internationale in vigoare;  Dezvoltarea cunostintelor referitoare la 
fenomenele si procesele fundamentale ale vietii plantelor;  Identificarea factorilor limitativi care afecteaza 
cresterea si dezvoltarea plantei; Determinarea principalilor parametrii fiziologici ai plantelor ; 
Multiplicarea prin micropropagare;  Realizarea de analize seminte -calitate, germinatie, puritate 

III.c.5 - Derularea activitatilor specifice de cercetare la nivelul I.C. RONAVEC - AN VIII - Inregistrarea, 
procesarea si stocarea in sistem letric si electronic a datelor;  Ameliorarea plantelor prin implementarea 
metodelor moderne, mutatii genetice induse si controlate, marker moleculari, caracterul marker;  
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Brevetarea si omologarea de soiuri din speciile de interes; Elaborarea hartilor cromozomiale si 
posibilitatilor de utilizare a genelor; Preservarea semintelor in celulele de pastrare pe termen mediu si 
lung; Punerea la dispozitia cultivatorilor prin acord de multiplicare resursele genetice omologate si 
brevetate; Analize agrochimice de sol si apa; Realizarea de analize biochimice laborator- la speciile din 
domeniul de expertiza al IC;  Expertizeaza fitosanitar si analiza de laborator; Elaborarea de retete de 
fertilizare si de nutritie a plantelor;  Realizeaza analize de genetica si biologie moleculara, servicii de 
amprentare genetica; Oferirea de resurse genetice proprietatea bancii protejate prin brevet si dupa caz, 
amprentare genetica insotit de certificate de calitate si autenticitate 

LIVRABILELE ACTIUNII III.C: 

- Contracte de munca  
- State de plata lunare 

ACTIVITATI: LIVRABILE: 
III.c.1 - Derularea activitatilor specifice de cercetare la nivelul I.C. RONAVEC - AN IV - Elaborarea strategiei de 
colectare a resurselor genetice; Stabilirea cu precizie a zonelor de prelevare prin coordonate GPS  

  - Strategie de colectare a resurselor 
genetice 
 - Harti GPS a zonelor de prelevare 

III.c.2 - Derularea activitatilor specifice de cercetare la nivelul I.C. RONAVEC - AN V - Monitorizarea conditiilor 
pedoclimatice ale zonelor de prelevare (origine) atat a zonei cat si microzonei; Elaborarea protocolului optim 
de transfer si asigurarea conditiilor optime de prelevare transfer depozitare banca; Prelevarea de probe pt 
analize biochimice; Realizarea transfer resurse catre banca; Realizarea unui ghid de informatii privind 
istoricul resurselor genetice donate;  

- Fise de monitorizare conditii 
pedoclimatice 
- Protocol de transfer probe prelevate 
- Probe material genetic pentru 
analizat 
- Protocol transfer probe-banca 
- Ghid informatii origine resurse 
genetice 

III.c.3 - Derularea activitatilor specifice de cercetare la nivelul I.C. RONAVEC - AN VI -Elaborarea protocolului 
de inregistrare esantion in cadrul bancii si atribuirea unui nume de cod; Elaboreaza strategia si fluxul 
tehnologic pentru semintele ortodoxe si non ortodoxe (recalcitrante); Elaboreaza strategiile specifice de 
evaluare pentru ambele tipuri de seminte; Evaluarea starii fitosanitare si a capacitatii de rezistenta la atacul 
agentilor patogeni conform cu standardele in vigoare si gruparea lor in functie de gradul de rezistenta; 
Devirozarea, decontaminarea resurselor genetice vegetale; Evalueaza genotipurilor colectionate in ceea ce 
priveste stabilitatea genetica si gruparea acestora in functie de gradul de stabilitate;  Evaluarea genotipurilor 
dupa normele si standardele internationale genotipice si fenotipice; Evaluarea compozitiei biochimice si 
directiilor de utilizare a resurselor genetice 

- Esantioane cu nume de cod 
- Strategie si flux tehnologic seminte 
- strategii evaluare tipuri de seminte 
- Genotipuri susceptibile 
- Genotipuri mediu rezistente 
- Genotipuri foarte rezistente 
- Genotipuri imune  
- Resurse genetice decontaminate 
- Genotipuri segregante 
- Genotipuri avansate genetic 
- Genotipuri stabile genetic 
- Genotipuri caracterizate genotipic si 
fenotipic 
- Analize biochimice fruct, parti 
vegetative 
- Analize metabolite 
- Analize substante volatile 

III.c.4 - Derularea activitatilor specifice de cercetare la nivelul I.C. RONAVEC - AN VII - Stabilirea conditiilor 
optime de depozitare si conservare a semintelor; Determinarea timpului optim de regenerare a 
esantioanelor aflate in depozitare; Elaborarea si implementarea schemelor de selectie conservativa specifice 
cultivarelor aflate in conservarea in vederea mentinerii autenticitatii acestora; Elaborarea tehnologiilor 
specifice de cultura speciilor si dupa caz, cultivarelor aflate in conservare;  Realizarea de observatii fenologice 
si biometrice pe tot parcursul perioadei de vegetatie;  Descrierea fenotipica a fiecarui cultivar analizat, dupa 
normele internationale in vigoare;  Dezvoltarea cunostintelor referitoare la fenomenele si procesele 
fundamentale ale vietii plantelor;  Identificarea factorilor limitativi care afecteaza cresterea si dezvoltarea 
plantei; Determinarea principalilor parametrii fiziologici ai plantelor ; Multiplicarea prin micropropagare;  
Realizarea de analize seminte -calitate, germinatie, puritate 

- Protocol de depozitare/conservare 
seminte 
- Fise de regenerare termen mediu 
- Fise de regenerare termen lung 
- Scheme de selectie conservativa 
- Tehnologii de cultura specifice 
- Masuratori biometrice si fenologice 
- Fise descriptori IPGRI, UPOV si CPVO 
- Analiza evapo-transpiratie,  
- Analiza fotosinteza, analiza biomasa 
- Analiza substanta uscata  
- Fise de caracterizare relatie plante-
factori de mediu 
- Analiza respiratie, analiza 
transpiratie, analiza fotosinteza, 
analiza substanta uscata 
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ACTIVITATI: LIVRABILE: 

- culturi de tesuturi, in vitro, calusuri, 
meristeme, clone, seminte sintetice 
- Analiza puritate seminte 
- Analiza germinatie seminte 

III.c.5 - Derularea activitatilor specifice de cercetare la nivelul I.C. RONAVEC - AN VIII - Inregistrarea, 
procesarea si stocarea in sistem letric si electronic a datelor;  Ameliorarea plantelor prin implementarea 
metodelor moderne, mutatii genetice induse si controlate, marker moleculari, caracterul marker;  
Brevetarea si omologarea de soiuri din speciile de interes; Elaborarea hartilor cromozomiale si posibilitatilor 
de utilizare a genelor; Preservarea semintelor in celulele de pastrare pe termen mediu si lung; Punerea la 
dispozitia cultivatorilor prin acord de multiplicare resursele genetice omologate si brevetate; Analize 
agrochimice de sol si apa; Realizarea de analize biochimice laborator- la speciile din domeniul de expertiza 
al IC;  Expertizeaza fitosanitar si analiza de laborator; Elaborarea de retete de fertilizare si de nutritie a 
plantelor;  Realizeaza analize de genetica si biologie moleculara, servicii de amprentare genetica; Oferirea 
de resurse genetice proprietatea bancii protejate prin brevet si dupa caz, amprentare genetica insotit de 
certificate de calitate si autenticitate 

- Baza de date colectii resurse 
genetice 
- Caractere marker 
- Marker moleculari mutatii induse 
- Mutatii controlate 
- soiuri brevetate si omologate 
- Harti cromozomiale  
- Esantioane seminte preservate 
termen mediu 
- Esantioane seminte preservate 
termen lung 
- Acorduri de multiplicare resurse 
genetice omologate si brevetate 
- Analiza pH 
- Analiza continut humus 
- Analiza metale grele 
- Analiza grad fertilitate 
- Analiza Solutia solului 
- Analize biochimice la cerere 
- Expertiza fitosanitara 
- Retete fertilizare si nutritie plante 
- Amprentari genetice 
- Esantioane seminte din soiuri 
omologate si brevetate 
- Certificate de calitate si conformitate 

 

REZULTATELE ACTIUNII III.c: 

- Ocuparea celor 30 de posturi prevazut prin HG 690/2019 din care 16 cercetatori si 14 personal 
administrativ si tehnic. 

- Colectarea, conservarea si valorificarea resurselor fitogenetice in acord cu prevederile HG 
690/2019. 

INDICATORI DE REALIZARE PENTRU ACTIUNEA III.c: 

- 30 Contracte de munca in vigoare  
- 36 State de plata lunare aprobate 
- 1 Strategie de colectare a resurselor genetice 
- 5 Harti GPS a zonelor de prelevare pe regiuni 
- 1 Ghid informatii origine resurse genetice 
- 1 Strategie si flux tehnologic seminte 
- 2 strategii evaluare tipuri de seminte 
- 1  Protocol de depozitare/conservare seminte 
- 1 Baza de date colectii resurse genetice 
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INDICATORI DE IMPACT PENTRU ACTIUNEA III.c 

INDICATORI DE IMPACT MILESTONES 
Număr de genotipuri protejate și conservate  AN V =5000, 

AN VII=7.000,  
AN VIII=10.000 

Număr de genotipuri propuse pentru omologare și brevetare = 38 AN V = 8, 
AN VII= 18,  
AN VIII= 38 

Număr de beneficiari care utilizează resursele genetice prin activități de extensie și transfer 
tehnologic = 1000 

AN V = 200, 
AN VII= 600,  
AN VIII= 1000 

Genotipuri cu autenticitate și valoare biologică ridicată = 350 AN V = 100, 
AN VII= 200,  
AN VIII= 350 

 

RESURSE UMANE PENTRU ACTIUNEA III.b: 

- Conducerea BRGV BZ 
- Echipa de cercetare RONAVEC/Banca: 

  - Compartiment explorarea, 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- studii de master in domeniu, va avea ca principala responsabilitate activitatea sectorului de 
puritate si sectorul de germinatie 
CS- 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 condițtii 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 creere de infectii artificiale avand 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 
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- CS II- tilul de doctor in stiinte, Sef Laborator Genetica- coordoneaza 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 de mediu controlate din cadrul 

camerele 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 

 

BUGETUL ACTIUNII III.b: 

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  
(EUR/an) 

Costuri operare 
pentru contribuția 
românească / an 

(EUR) 

FAZA DE OPERARE 
            
IIII.c - Asigurarea personalului 
necesar pentru operarea si 
adimistratea infrastructurii 
RONAVEC  -  30 angajati si 
derularea activitatilor specifice de 
cercetare. 

Chletuieli 
salariale AN IV  -  - -  407,520.00 

Chletuieli 
salariale AN V  -  -  - 407,520.00 

Chletuieli 
salariale AN VI  -  -  - 407,520.00 

Chletuieli 
salariale AN VII  -  -  - 407,520.00 

Chletuieli 
salariale AN VIII  - -   - 407,520.00 

  
 TOTAL 

  
  2,037,600.00  
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C. RISCURI SI MASURI DE ATENUARE: 
 

RISCURI: MASURI DE ATENUARE: 

Riscuri legate de 
derularea 
procedurilor de 
achiziti 

Elaborarea unor specificatii tehnice clare, fara posibilitatea interpretarii. Posibilele modificari in 
structura de achizitii fata de proiectul depus pot fi gestionate prin verificarea si actualizarea listei 
de dotari si echipamente in conformitate cu nevoile actuale reale (inclusive a caracteristicilor 
tehnice) . Daca la momentul implementarii proiectului o va impune, se va intocmi o solicitare de 
act aditional pentru modificarea caracteristicelor tehnice ale investitiei. 

Riscuri financiare Avand in vedere structura proiectului, gestionarea bugetului pe componente va fi un important 
instrument de management pentru definirea cerintelor de resurse si a asteptarilor privind 
beneficiile proiectului. Bugetul proiectului se va baza pe estimarile de costuri. Dupa prima 
estimare de cost care este necesara pentru analiza fezabilitatii, solicitantul se va asigura ca 
cerintele proiectului sunt cunoscute deja la un nivel de detaliu suficient pentru a construi o 
estimare de costuri mai precisa, care sa constituie suportul critic al deciziilor privind procedurile 
de achizitii, politica de preturi si planul strategic al proiectului. In scopul gestionarii riscurilor legate 
de aparitia unor costuri suplimentare pentru realizarea investitiei se vor avea in vedere verificarea 
si actualizarea cerintelor tehnicofunctionale in faza de intocmire a documentatiei de achizitie. 

Riscurile legate de eventuale intarzieri in decontarea cheltuielilor realizate, pot fi gestionate prin 
planificarea riguroasa si coerenta a investitiei, gestiunea termenelor de livrare, respectarea 
termenelor de depunere a cererilor de plata/rambursare si intocmirea corecta a dosarelor 
aferente cererilor de rambursare/plata. Gestionarea riscurilor legate de lipsa resurselor financiare 
pentru plata la timp a furnizorilor sau decontarea cu intarziere a cheltuielilor se va face prin 
realizarea si actualizarea permanenta a unui flux de numerar pe activitati si tipuri de investitii, 
precum si monitorizarea atenta a acestuia. In caz de deficit, se va apela la o linie de credit de la o 
banca comerciala. 

Riscuri logistice In acest context, solutiile identificate si propuse de catre solicitant vizeaza contracararea 
minusurilor enuntate prin: 

asigurarea ca lantul de aprovizionare sa fie caracterizat de flexibilitate, cunoasterea deplina a 
situatiei bunurilor si serviciilor solicitate, comunicarea eficienta cu furnizorii, utilizarea mijloacelor 
de achizitie adecvate, toate acestea pentru a face fata pe deplin cererii din partea beneficiarilor 
finali pentru furnizarea serviciilor de propuse adecvate pe intreaga perioada de implementare a 
proiectului precum si in perioada de monitorizare. 

Riscuri manageriale Estimarea incorecta a activitatilor si a duratei acestora va fi evitata prin programarea activitatilor 
si alocarea resurselor de catre managerul de proiect care va lua in considerare timpul dedicat 
fiecarei activitati, tinand cont de disponibilitatea resurselor. Pentru programarea activitatilor 
proiectului, managerul de proiect va avea in vedere respectarea urmatoarelor cerinte: 
identificarea tuturor activitatilor proiectului din fiecare etapa cheie, fiecare sarcina individuala a 
proiectului va fi clar identificata astfel incat sa fie usor integrata intr-o retea de sarcini (activitati); 
stabilirea termenelor, a duratelor de realizare, a rezervelor de timp si a resurselor necesare pentru 
fiecare activitate; stabilirea relatiilor cu precedenta, respectiv dependenta intre activitati, 
stabilirea activitatilor care se pot desfasura concomitent; stabilirea momentelor de validare a 
realizarilor proiectului, verificarea respectarii constrangerilor de buget, calitate, timp si resurse. 
Progresul proiectului va fi masurat prin urmarirea realizarii stadiilor semnificative 
deimplementare. In acest scop va fi utilizata ca tehnica principala de programare a proiectului, 
reprezentarea activitatilor intr-o retea de tip GANTT. Acest grafic va indica modalitatea in care 
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activitati diferite se desfasoara simultan sau succesiv pentru realizarea obiectivelor proiectului. In 
ceea ce priveste riscurile legate de competenta echipei de proiect, pentru asigurarea lucrului 
eficient in echipa, managerul proiectului va organiza reuniuni de lucru pentru a stabili atributiile 
si responsabilitatile fiecarui membru si pentru a facilita si coordona elaborarea de variante de 
programe si subbugete de lucru. 

Riscuri legale/fiscale Solutia, in cazul producerii unor astfel de riscuri, este ca veniturile solicitantului sa permita 
acoperirea diferentelor nefavorabile, produse de astfel de situatii. 

Riscul de forta 
majora 

Se va realiza o constructie care va trebui sa fei rezistenta la dezaste naturale tocmai pentru a isi 
realiza scopul. Astfel, minimalizarea acestui risc isi va avea sursa inca in faza de proiectare a 
constructiei si elaborare a specificatiior tehnice aferente echiparilor si dotarilor necesare. 
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RONAVEC - PLAN DE IMPLEMENTARE - SINTETIC 
    

ACTIUNI MAJORE / ACTIVITATI AFERENTE: 
LIVRABILE: RON EURO 

SURSE DE 
FINANTARE: TERMENE: 

I. FAZA PROIECT / PROIECTARE - Total cu TVA   2,740,302.99 559,245.51   18 LUNI  
I.a - Asigurarea managementului pentru elaborarea documentatiei necesare realizarii proiectului si 
intocmirea/depunerea Dosarului Cererii de Finantare 

 - Decizii interne privind 
asigurarea membrilor echipei 
de proiect ; 
 - Dosare de achizitii elaborate 
si avizate 
 - Contracte prestari servicii 
atribuite  
 - Fise tehnice privind 
caracteristicile 
echipamentelor necesare 
 - Dosar al Cererii de Finantare 
depus spre avizare si evaluare  
 - Contract executie lucrari 
semnat 

1,102,800.00 225,061.22  - BRGV BZ - 
subventii MADR 
 - POCIDIF 2021-
2027 - FEDR,BS 

12 LUNI  

I.a.1 - derularea procedurilor de achizitii pentru atribuirea contractului de prestari serviii de cosnultanta 
in vederea completarii echipei interne de implementare cu noi experti in domeniul managementului 
proiectelor cu finantare europeana si a achizitiilor publice aferente. 

        

I.a.2 - derularea proceduriilor de achizitie in vederea atribuirii contractelor de prestari servicii pentru 
realizarea studiilor de teren, proiectarii (faza Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic), elaborarea 
documentatiilor pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si avizelor de principiu aferente investitiei, 
obtinerea Autorizatiei de Constructie si a avizelor aferente 

        

I.a.3 - elaborarea tuturor documentatiilor si intocmirea dosarului Cererii de Finantare; depunerea acestuia 
pentru evaluare si selectie / semnarea contractului de finantare 

        

I.a.4 - Derularea procedurii de achizitie publica pentru atribuirea contractului de executie lucrari aferente 
infiintarii RONAVEC 

        

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 

- Studii de teren elaborate 
- Studiu de Fezabilitate 
elaborat 
- Certificat de Urbanism 
obtinut 
 - Avize de principiu obtinute 
 - Proiect Tehnic cu D.D.E si 
P.T.A.C elaborat 
 - Autorizatie de Constructie 
Obtinuta 

1,637,502.99 334,184.28  - BRGV BZ - 
subventii MADR 
 - POCIDIF 2021-
2027 - FEDR,BS 

12 LUNI 

I.b.1 - Realizarea / Elaborarea tuturor studiilor de teren - studiu topografic, studiu geologic, studiu 
hidrografic - necesare investitiei propuse. 

        

I.b.2 - Elaborarea Studiului de Fezabilitate si a documentatiilor necesare obtinerii Certificatului de 
Urbanism si a avizelor de principiu aferente. 

        

I.b.3 - Elaborarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Proiectului Tehnic pentru Autorizarea 
Constructiei in scopul obtinerii Autorizatiei de Constructie. 

        

II. FAZA CONSTRUCTIE - Total cu TVA   144,259,697.59 29,440,754.61   24 LUNI 
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. 

 - Situatii de plata insotite de 
decumente justifiative 
elabotare de executant si 
avizate de dirigintele de 
santier 
 - Proces verbal de receptie a 
lucrarilor executate 
 - Proces verbal privind 
efectuarea probelor 
tehnologice 
 - PV-uri punere in functiune 
pentru echipamente aferente 
celor 8 laboratoare propuse  
  - Cladire functionala (Corp A, 
B, C) - 2.500mp 

137,365,497.59 28,033,775.02  - BRGV BZ - 
subventii MADR 
 - POCIDIF 2021-
2027 - FEDR,BS 

21 LUNI  

II.a.1 - Realizarea organizarii de santier si plata taxelor si comisioanelor legale pentru inceperea executiei 
lucrarilor 

        

II.a.2 - Executia constructiilor, asigurarea echiparilor cu montaj aferent si a utilitatilor necesare si 
amenajarea terenului pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala, realizarea probelor 
tehnologice. 

        

II.a.3 - Asigurarea echipementelor tehnologice si functionale fara montaj - echipament de laborator, alte 
echipamente functionale si punerea acestora in functiune. 

        

II.a.4 - Asigurarea dotarilor necesare - mijloace fixe si bunuri de inventar necesare bunei fuctionari a I.C.         
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 -  Celule cu atmosfera 
controlata functionale 
 -  laboratoare functionale 
 - Sere experimentale 
functionale - 6.000 mp 

II.b - Asigurarea dirigentiei de santier si a asistentei tehnice din partea proiectantului pe toata durata 
executiei conform prevederilor legale in vigoare. 

 - Rapoarte de activitate 
derulare servicii de asistenta 
tehnica proiectant 
 - Rapoarte de activitate 
derualre servicii de dirigentie 
de santier 

1,190,000.00 242,857.14  - BRGV BZ - 
subventii MADR 
 - POCIDIF 2021-
2027 - FEDR,BS 

21 LUNI  

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. 

- PV-uri predare-primire dotari 
necorporale 
- Data Research Management 
Plan 

3,570,000.00 728,571.43  - BRGV BZ - 
subventii MADR 
 - POCIDIF 2021-
2027 - FEDR,BS 

15 LUNI  

II.d - Asigurarea managementului derularii activitatilor pe intreaga perioada de implementare a 
investitiei. 

-  Dosare de achizitii aferente 
procedurilor derulate si 
avizate 
 -  Rapoarte de activitatea 
derulare servicii de 
consultanta 
 - Cereri de Plata / Rambursare 
avizate si platite 
 - Rapaorte de proges 
elaborate 

2,134,200.00 435,551.02  - BRGV BZ - 
subventii MADR 
 - POCIDIF 2021-
2027 - FEDR,BS 

24 LUNI 

II.d.1 - Derularea tuturor procedurilor de achizitie pentru atribuirea contractelor de furnizare utliaje 
tehbologice fara montaj ( echipamente laborator, echipamente hard, echipamente functionale etc) si a 
dotarilor necesare (mijloace fixe si/sau obiecte de inventar) precum si de atribuire a srviciilor de dirigentie 
de santier. 

        

II.d.2 - Urmarirea derularii contractelor de achizitie  / elaborarea Cererilor de Plata/Rambursare si 
depunerea acestora spre avizare si aprobare. 

        

II.d.3 - Asigurarea rapoartelor de progres si finale atat din punct de vedere finaciar cat si tehnic privind 
evolutia implementarii investitiei 

        

III. FAZA DE OPERARE - Total cu TVA   16,184,112.00 3,302,880.00   60 LUNI 
IIII.a - III.a - Obtinerea tuturor avizelor de functionare pentru infrastructura RONAVEC si acreditatea si 
operationalizarea celor 8 laboratoare propuse in cadru acesteia. 

 - Flux tehnologic 
 - Protocoale de lucru 
 - Fise  / Protocoale / Avize / 
Certificate pentru acreditarea 
laboratoarelor 

      6 Luni 

III.a.1 - Elaborarea fluxului tehnologic si protocoalelor de lucru si finalizarea acreditarii tuturor 
laboratoarelor conform standardelor nationale si internationale in vigoare 

        

IIII.b - Asigurarea cheltuielilor operationale si de mentenanta pentru derularea activitatilor din cadul 
infrastructurii RONAVEC 

 - Buget de functionare 
RONAVEC    
 - Contracte / Rapoarte  / 
Protocoale privind furnizarea 
serviciilor proprii         

6,199,872.00 1,265,280.00  - Buget BRGV BZ 
- subventii 
MADR 
 - Buget BRGV BZ 
- Venituri proprii  

60 LUNI 

IIII.c - Asigurarea personalului necesar pentru operarea si adimistratea infrastructurii RONAVEC  -  30 
angajati si derularea activitatilor specifice de cercetare. 

 - Contracte de munca  
 - State de plata lunare 

9,984,240.00 2,037,600.00  - Buget BRGV BZ 
- subventii 
MADR 
 - Buget BRGV BZ 
- Venituri proprii  

60 LUNI 

III.c.1 - Derularea activitatilor specifice de cercetare la nivelul I.C. RONAVEC - AN IV - Elaborarea strategiei 
de colectare a resurselor genetice; Stabilirea cu precizie a zonelor de prelevare prin coordonate GPS  

  - Strategie de colectare a 
resurselor genetice 
 - Harti GPS a zonelor de 
prelevare 
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III.c.2 - Derularea activitatilor specifice de cercetare la nivelul I.C. RONAVEC - AN V - Monitorizarea 
conditiilor pedoclimatice ale zonelor de prelevare (origine) atat a zonei cat si microzonei; Elaborarea 
protocolului optim de transfer si asigurarea conditiilor optime de prelevare transfer depozitare banca; 
Prelevarea de probe pt analize biochimice; Realizarea transfer resurse catre banca; Realizarea unui ghid 
de informatii privind istoricul resurselor genetice donate;  

- Fise de monitorizare conditii 
pedoclimatice 
- Protocol de transfer probe 
prelevate 
- Probe material genetic 
pentru analizat 
- Protocol transfer probe-
banca 
- Ghid informatii origine 
resurse genetice 

        

III.c.3 - Derularea activitatilor specifice de cercetare la nivelul I.C. RONAVEC - AN VI -Elaborarea 
protocolului de inregistrare esantion in cadrul bancii si atribuirea unui nume de cod; Elaboreaza strategia 
si fluxul tehnologic pentru semintele ortodoxe si non ortodoxe (recalcitrante); Elaboreaza strategiile 
specifice de evaluare pentru ambele tipuri de seminte; Evaluarea starii fitosanitare si a capacitatii de 
rezistenta la atacul agentilor patogeni conform cu standardele in vigoare si gruparea lor in functie de 
gradul de rezistenta; Devirozarea, decontaminarea resurselor genetice vegetale; Evalueaza genotipurilor 
colectionate in ceea ce priveste stabilitatea genetica si gruparea acestora in functie de gradul de 
stabilitate;  Evaluarea genotipurilor dupa normele si standardele internationale genotipice si fenotipice; 
Evaluarea compozitiei biochimice si directiilor de utilizare a resurselor genetice 

- Esantioane cu nume de cod 
- Strategie si flux tehnologic 
seminte 
- strategii evaluare tipuri de 
seminte 
- Genotipuri susceptibile 
- Genotipuri mediu rezistente 
- Genotipuri foarte rezistente 
- Genotipuri imune  
- Resurse genetice 
decontaminate 
- Genotipuri segregante 
- Genotipuri avansate genetic 
- Genotipuri stabile genetic 
- Genotipuri caracterizate 
genotipic si fenotipic 
- Analize biochimice fruct, 
parti vegetative 
- Analize metabolite 
- Analize substante volatile 

        

III.c.4 - Derularea activitatilor specifice de cercetare la nivelul I.C. RONAVEC - AN VII - Stabilirea conditiilor 
optime de depozitare si conservare a semintelor; Determinarea timpului optim de regenerare a 
esantioanelor aflate in depozitare; Elaborarea si implementarea schemelor de selectie conservativa 
specifice cultivarelor aflate in conservarea in vederea mentinerii autenticitatii acestora; Elaborarea 
tehnologiilor specifice de cultura speciilor si dupa caz, cultivarelor aflate in conservare;  Realizarea de 
observatii fenologice si biometrice pe tot parcursul perioadei de vegetatie;  Descrierea fenotipica a 
fiecarui cultivar analizat, dupa normele internationale in vigoare;  Dezvoltarea cunostintelor referitoare la 
fenomenele si procesele fundamentale ale vietii plantelor;  Identificarea factorilor limitativi care afecteaza 
cresterea si dezvoltarea plantei; Determinarea principalilor parametrii fiziologici ai plantelor ; 
Multiplicarea prin micropropagare;  Realizarea de analize seminte -calitate, germinatie, puritate 

- Protocol de 
depozitare/conservare 
seminte 
- Fise de regenerare termen 
mediu 
- Fise de regenerare termen 
lung 
- Scheme de selectie 
conservativa 
- Tehnologii de cultura 
specifice 
- Masuratori biometrice si 
fenologice 
- Fise descriptori IPGRI, UPOV 
si CPVO 
- Analiza evapo-transpiratie,  
- Analiza fotosinteza, analiza 
biomasa 
- Analiza substanta uscata  
- Fise de caracterizare relatie 
plante-factori de mediu         
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- Analiza respiratie, analiza 
transpiratie, analiza 
fotosinteza, analiza substanta 
uscata 
 
- culturi de tesuturi, in vitro, 
calusuri, meristeme, clone, 
seminte sintetice 
- Analiza puritate seminte 
- Analiza germinatie seminte 

III.c.5 - Derularea activitatilor specifice de cercetare la nivelul I.C. RONAVEC - AN VIII - Inregistrarea, 
procesarea si stocarea in sistem letric si electronic a datelor;  Ameliorarea plantelor prin implementarea 
metodelor moderne, mutatii genetice induse si controlate, marker moleculari, caracterul marker;  
Brevetarea si omologarea de soiuri din speciile de interes; Elaborarea hartilor cromozomiale si 
posibilitatilor de utilizare a genelor; Preservarea semintelor in celulele de pastrare pe termen mediu si 
lung; Punerea la dispozitia cultivatorilor prin acord de multiplicare resursele genetice omologate si 
brevetate; Analize agrochimice de sol si apa; Realizarea de analize biochimice laborator- la speciile din 
domeniul de expertiza al IC;  Expertizeaza fitosanitar si analiza de laborator; Elaborarea de retete de 
fertilizare si de nutritie a plantelor;  Realizeaza analize de genetica si biologie moleculara, servicii de 
amprentare genetica; Oferirea de resurse genetice proprietatea bancii protejate prin brevet si dupa caz, 
amprentare genetica insotit de certificate de calitate si autenticitate 

- Baza de date colectii resurse 
genetice 
- Caractere marker 
- Marker moleculari mutatii 
induse 
- Mutatii controlate 
- soiuri brevetate si omologate 
- Harti cromozomiale  
- Esantioane seminte 
preservate termen mediu 
- Esantioane seminte 
preservate termen lung 
- Acorduri de multiplicare 
resurse genetice omologate si 
brevetate 
- Analiza pH 
- Analiza continut humus 
- Analiza metale grele 
- Analiza grad fertilitate 
- Analiza Solutia solului 
- Analize biochimice la cerere 
- Expertiza fitosanitara 
- Retete fertilizare si nutritie 
plante 
- Amprentari genetice 
- Esantioane seminte din soiuri 
omologate si brevetate 
- Certificate de calitate si 
conformitate         
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RONAVEC - RO National Vegetal Genetic Resources Centre – DIAGRAMA GANTT: 

 

FAZA PROIECT: FAZA CONSTRUCTIE FAZA DE OPERARE: 
 

AN 0  AN I AN II AN III AN IV AN V AN IV AN VII AN VIII 
ACTIUNI MAJORE: 
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I. FAZA PROIECT / PROIECTARE - Total cu TVA                                                                     
I.a - Asigurarea managementului pentru elaborarea documentatiei necesare 
realizarii proiectului si intocmirea/depunerea Dosarului Cererii de Finantare 

                                                                    

I.a.1 - derularea procedurilor de achizitii pentru atribuirea contractului de prestari 
serviii de cosnultanta in vederea completarii echipei interne de implementare cu 
noi experti in domeniul managementului proiectelor cu finantare europeana si a 
achizitiilor publice aferente. 

                                                                    

I.a.2 - derularea proceduriilor de achizitie in vederea atribuirii contractelor de 
prestari servicii pentru realizarea studiilor de teren, proiectarii (faza Studiu de 
Fezabilitate si Proiect Tehnic), elaborarea documentatiilor pentru obtinerea 
Certificatului de Urbanism si avizelor de principiu aferente investitiei, obtinerea 
Autorizatiei de Constructie si a avizelor aferente 

                                                                    

I.a.3 - elaborarea tuturor documentatiilor si intocmirea dosarului Cererii de 
Finantare; depunerea acestuia pentru evaluare si selectie / semnarea contractului 
de finantare 

                                                                    

I.a.4 - Derularea procedurii de achizitie publica pentru atribuirea contractului de 
executie lucrari aferente infiintarii RONAVEC 

                                                                    

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 

                                                                    

I.b.1 - Realizarea / Elaborarea tuturor studiilor de teren - studiu topografic, studiu 
geologic, studiu hidrografic - necesare investitiei propuse. 

                                                                    

I.b.2 - Elaborarea Studiului de Fezabilitate si a documentatiilor necesare obtinerii 
Certificatului de Urbanism si a avizelor de principiu aferente. 

                                                                    

I.b.3 - Elaborarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Proiectului Tehnic 
pentru Autorizarea Constructiei in scopul obtinerii Autorizatiei de Constructie. 

                                                                    

II. FAZA CONSTRUCTIE - Total cu TVA                                                                     
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. 

                                                                    

II.a.1 - Realizarea organizarii de santier si plata taxelor si comisioanelor legale 
pentru inceperea executiei lucrarilor 
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FAZA PROIECT: FAZA CONSTRUCTIE FAZA DE OPERARE: 
 

AN 0  AN I AN II AN III AN IV AN V AN IV AN VII AN VIII 
II.a.2 - Executia constructiilor, asigurarea echiparilor cu montaj aferent si a 
utilitatilor necesare si amenajarea terenului pentru protectia mediului si aducerea 
la starea initiala, realizarea probelor tehnologice. 

                                                                    

II.a.3 - Asigurarea echipementelor tehnologice si functionale fara montaj - 
echipament de laborator, alte echipamente functionale si punerea acestora in 
functiune. 

                                                                    

II.a.4 - Asigurarea dotarilor necesare - mijloace fixe si bunuri de inventar necesare 
bunei fuctionari a I.C. 

                                                                    

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. 

                                                                    

II.d.1 - Derularea tuturor procedurilor de achizitie pentru atribuirea contractelor de 
furnizare utliaje tehbologice fara montaj ( echipamente laborator, echipamente 
hard, echipamente functionale etc) si a dotarilor necesare (mijloace fixe si/sau 
obiecte de inventar) precum si de atribuire a srviciilor de dirigentie de santier. 

                                                                    

II.d.2 - Urmarirea derularii contractelor de achizitie  / elaborarea Cererilor de 
Plata/Rambursare si depunerea acestora spre avizare si aprobare. 

                                                                    

II.d.3 - Asigurarea rapoartelor de progres si finale atat din punct de vedere finaciar 
cat si tehnic privind evolutia implementarii investitiei 

                                                                    

III. FAZA DE OPERARE - Total cu TVA                                                                     
IIII.a - III.a - Obtinerea tuturor avizelor de functionare pentru infrastructura RONAVEC 
si acreditatea si operationalizarea celor 8 laboratoare propuse in cadru acesteia. 

                                                                    

III.a.1 - Elaborarea fluxului tehnologic si protocoalelor de lucru si finalizarea 
acreditarii tuturor laboratoarelor conform standardelor nationale si internationale 
in vigoare 

                                                                    

IIII.b - Asigurarea cheltuielilor operationale si de mentenanta pentru derularea 
activitatilor din cadul infrastructurii RONAVEC 
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FAZA PROIECT: FAZA CONSTRUCTIE FAZA DE OPERARE: 
 

AN 0  AN I AN II AN III AN IV AN V AN IV AN VII AN VIII 
IIII.c - Asigurarea personalului necesar pentru operarea si adimistratea infrastructurii 
RONAVEC  -  30 angajati si derularea activitatilor specifice de cercetare. 

                                                                    

III.c.1 - Derularea activitatilor specifice de cercetare la nivelul I.C. RONAVEC - AN IV 
- Elaborarea strategiei de colectare a resurselor genetice; Stabilirea cu precizie a 
zonelor de prelevare prin coordonate GPS  

                                                                    

III.c.2 - Derularea activitatilor specifice de cercetare la nivelul I.C. RONAVEC - AN V 
- Monitorizarea conditiilor pedoclimatice ale zonelor de prelevare (origine) atat a 
zonei cat si microzonei; Elaborarea protocolului optim de transfer si asigurarea 
conditiilor optime de prelevare transfer depozitare banca; Prelevarea de probe pt 
analize biochimice; Realizarea transfer resurse catre banca; Realizarea unui ghid de 
informatii privind istoricul resurselor genetice donate;  

                                                                    

III.c.3 - Derularea activitatilor specifice de cercetare la nivelul I.C. RONAVEC - AN VI 
-Elaborarea protocolului de inregistrare esantion in cadrul bancii si atribuirea unui 
nume de cod; Elaboreaza strategia si fluxul tehnologic pentru semintele ortodoxe 
si non ortodoxe (recalcitrante); Elaboreaza strategiile specifice de evaluare pentru 
ambele tipuri de seminte; Evaluarea starii fitosanitare si a capacitatii de rezistenta 
la atacul agentilor patogeni conform cu standardele in vigoare si gruparea lor in 
functie de gradul de rezistenta; Devirozarea, decontaminarea resurselor genetice 
vegetale; Evalueaza genotipurilor colectionate in ceea ce priveste stabilitatea 
genetica si gruparea acestora in functie de gradul de stabilitate;  Evaluarea 
genotipurilor dupa normele si standardele internationale genotipice si fenotipice; 
Evaluarea compozitiei biochimice si directiilor de utilizare a resurselor genetice 

                                                                    

38



RONAVEC - RO National Vegetal Genetic Resources Centre PLAN DE 
IMPLEMENTARE 

 
 

FAZA PROIECT: FAZA CONSTRUCTIE FAZA DE OPERARE: 
 

AN 0  AN I AN II AN III AN IV AN V AN IV AN VII AN VIII 
III.c.4 - Derularea activitatilor specifice de cercetare la nivelul I.C. RONAVEC - AN VII 
- Stabilirea conditiilor optime de depozitare si conservare a semintelor; 
Determinarea timpului optim de regenerare a esantioanelor aflate in depozitare; 
Elaborarea si implementarea schemelor de selectie conservativa specifice 
cultivarelor aflate in conservarea in vederea mentinerii autenticitatii acestora; 
Elaborarea tehnologiilor specifice de cultura speciilor si dupa caz, cultivarelor aflate 
in conservare;  Realizarea de observatii fenologice si biometrice pe tot parcursul 
perioadei de vegetatie;  Descrierea fenotipica a fiecarui cultivar analizat, dupa 
normele internationale in vigoare;  Dezvoltarea cunostintelor referitoare la 
fenomenele si procesele fundamentale ale vietii plantelor;  Identificarea factorilor 
limitativi care afecteaza cresterea si dezvoltarea plantei; Determinarea principalilor 
parametrii fiziologici ai plantelor ; Multiplicarea prin micropropagare;  Realizarea 
de analize seminte -calitate, germinatie, puritate 

                                                                    
III.c.5 - Derularea activitatilor specifice de cercetare la nivelul I.C. RONAVEC - AN 
VIII - Inregistrarea, procesarea si stocarea in sistem letric si electronic a datelor;  
Ameliorarea plantelor prin implementarea metodelor moderne, mutatii genetice 
induse si controlate, marker moleculari, caracterul marker;  Brevetarea si 
omologarea de soiuri din speciile de interes; Elaborarea hartilor cromozomiale si 
posibilitatilor de utilizare a genelor; Preservarea semintelor in celulele de pastrare 
pe termen mediu si lung; Punerea la dispozitia cultivatorilor prin acord de 
multiplicare resursele genetice omologate si brevetate; Analize agrochimice de sol 
si apa; Realizarea de analize biochimice laborator- la speciile din domeniul de 
expertiza al IC;  Expertizeaza fitosanitar si analiza de laborator; Elaborarea de retete 
de fertilizare si de nutritie a plantelor;  Realizeaza analize de genetica si biologie 
moleculara, servicii de amprentare genetica; Oferirea de resurse genetice 
proprietatea bancii protejate prin brevet si dupa caz, amprentare genetica insotit 
de certificate de calitate si autenticitate 

                                                                    

 
39


