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Analiza de impact socio-economic 

Se consideră că infrastructura de cercetare va fi vitala pentru a sprijini rezolvarea unor 
provocări economice şi sociale. IC devine o parte intrinsecă a ciclului economic şi va fi privita ca 
investiţie strategica şi ca factor de inovare, influenţând în mare măsură nu numai economiile locale, 
dar şi contribuind la competitivitatea naţională şi globală. 

Securitatea alimentară, agricultură și silvicultură sustenabile, cercetare marină, maritimă și de interior 
a apei, precum și bioeconomie; 

Resursele genetice conservate in banca ce vor fi livrate in vederea multiplicarii in productie 
vor contribui la siguranta alimentara, fiind libere de boli si daunatori, adaptate la conditiile 
pedoclimatice specifice, cu recomandari tehnologice  pe zone si microzone. Totodata productiile 
obtinute sunt mult mai sigure si de calitate superioara cu impact direct asupra sigurantei si 
securitatii alimentare.  

Infrastructura de cercetare isi propune sa reabiliteze creatiile biologice valoroase care au 
constiuit adevarate brand-uri pentru consumatori, procesatori cat si pentru lumea stiintifica 
nationala si internationala. 

Pana in anul 1990, cultivarul de tomate Export 2 ocupa o suprafata de peste 10 000 ha in 
cultura fiind apreciat atat la nivel national cat si international, mare parte din productie fiind 
destinata exportului. Acest cultivar care a fost un brand pentru Romania nu se mai afla in Lista 
Oficiala a Plantelor de Cultura iar singurul mentinator este Banca de Resurse Genetice Vegetale 
Buzau.  

Desi Romania a fost apreciata pe plan international ca mare producator de legume de calitate, din 
exportator, a devenit treptat un mare importator. Ex: in 2019, conform datelor INS, Romania a 
importat legume in valoare de peste 516 mil. euro. Potrivit datelor MADR , deficitul Romaniei in 
produsele agro alimentare a ajuns la 755,34 mil. euro in primul trimestru al anului 2021, crescand 
cu 66% fata de anul 2020. Cea mai mare pondere in importul total de legume au avut-o tomatele 
si importurile din tomate. 

Una dintre cauzele principalele care au dus la scaderea productiei autohtone au fost preturile 
ridicate la semintele din import. Produsele din semintele autohtone au scazut semnificativ de la an 
la an iar piata a fost cucerita de companii si firme straine, creandu-se o competitie neloiala intre 
competitorii autohtoni si cei straini, acestia detinand monopolul pietii, desi preturile de cost sunt 
semnificativ mai mici la semintele autohtone: ex. un kg samanta varză de Buzău costa 300 lei/ kg 
iar un kg de varză Bucharest, soi similar, costa peste 5 000 lei/kg, cu un pret cost cu 16 ori mai 
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mare, soiul de ceapa de Buzau are pretul de 250 lei/kg comparativ cu soiul de ceapa alba din import 
cu un pret mediu de peste 5 ori mai mare.  

IC RONAVEC isi propune conservarea si reabilitarea plantelor floricole autohtone, stiindu-se ca 
Romania a devenit in ultimul timp principal importator in acest domeniu, ex: in primele 8 luni ale 
anului 2021, conform datelor furnizate de MADR, Romania a importat flori in valoare de peste 12 
milioane euro. 

Romania detine cel mai valoros rezervor genetic natural de plante aromatice si medicinale, sector 
neglijat pana in prezent cu repercusiuni nefaste din punct de vedere economic, alimentar si 
medical. IC RONAVEC va conserva si valorifica acesti patrimoniu, generand adevarate 
incubatoare de afaceri in ceea ce priveste cultivarea, conservarea si valorificarea acestor resurse.   

Totodata, lipsa unei infrastructuri de cercetare care sa conserve si valorifice patrimoniul genetic 
autohton a condus si la scaderea suprafetelor cultivate si in spatii protejate, la anul 1990, Romania 
detinea o suprafata de peste 20 000 ha spatii protejate, iar in prezent suprafata a scazut la sub 7000 
ha. Resursele genetice folosite pentru cultivarea acestor spatii sunt peste 95% din import.  

Studiile elaborate de MADR arata ca Romania are nevoie, pentru a-si asigura un optim de 
legume, de o suprafata de peste 25 000 ha de spatii protejate. IC RONAVEC se va insera in aceasta 
strategie de extindere a spatiilor protejate prin punerea la dispozitie a resurselor genetice valoroase 
la pachet cu know how-ul tehnologic si consultanta de specialitate.   

Romania pana in 1990 a avut o infrastructura pe domeniul legumicol bine conturata in ceea ce 
priveste trasabilitatea si eficienta ecomomica, existand un sistem national eficient de producere de 
seminte realizat pe zonarea si microzonarea soiurilor. S-au facut studii si masuratori de lunga 
durata pentru a identifica zonele pentru bazinele legumicole de productie, urmate apoi de zonele 
pretabile pentru spatii protejate dezvoltandu-se o retea de spatii protejate , compuse de sere 
incalzite pentru producerea rasadurilor si sere si solaria pentru productie. Pentru a valorifica 
eficient productia, au fost create depozite regionale cu scopul de pastrare legume in stare proaspata 
pentru comercializare interna si export. Totodata a existat o retea puternica de procesare legume 
la nivel national. Bazinul legumicol Buzau detinea cele mai mari suprafete de legume in spatii 
protejate, de peste  

Atat soiul autohton de baza, de Buzau cat si celelalte soiuri vechi, Licurişca, Magura, nu 
se mai regasesc astazi in Catalogul Oficial al Plantelor de Cultura, singurul mentinator fiind Banca 
de Resurse Genetice Vegetale Buzău.   

Bazinul legumicol Buzau pastreaza inca varietati de ceapa vechi, deosebit de valoroase in 
ceea ce priveste adaptabilitatea la conditiile pedoclimatice, productivitatea si nu in ultimul rand 
calitatea concretizate prin gust si aroma specifice. Banca de Resurse Genetice are in conservare 
varietati unice de ceapa de Buzau, printre care primul soi omologat din Romania, ce poate fi produs 
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prin semanat direct, Aurie de Buzau. Aceste creatii biologice pot fi relansate, contribuind la 
cresterea economica regional si nationala prin locuri de munca, unitati de procesare, etc. 

IC va constitui un filon de baza in ceea ce priveste siguranta si securitatea alimentara regionala in 
special in caz de dezastre naturale sau cauzate de om (epidemii, inundatii, cutremure, blocaje 
vamale, conflicte militare, instabilitate politica, stari de urgenta sanitare), aceasta va pune la 
dispozitie atat resurse genetice cat si expertiza tehnico stiintifica de specialitate.  

Livrabilele IC (seminte, rasaduri, informatii tehnologice, etc.) vor aduce un aport substantial in 
realizarea lantului scurt de aprovizionare. Resursele genetice puse la dispozitia cultivatorilor 
autohtoni vor conduce la obtinerea de productii mari, de calitate superioara cu un pret de cost 
scazut, stiindu-se ca acestia pot valorifica rapid productia fara cheltuieli suplimentare de transport, 
depozitare sau tratamente chimice aplicate cu scopul conservarii productiei. 

Semintele autohtone prezinta o serie de avantaje comparativ cu cele din import: sunt cunoscute de 
cultivator si agreate de consumatori, stiindu-se ca trendul a inceput sa creasca semnificativ in 
favoarea legumelor romanesti, atat in randul procesatorilor cat si consumatorilor, dar si a marilor 
retaileri. Totodata, Romania ofera conditii favorabile legumiculturii, imprimand acestora gust si 
aroma deosebita, ceea ce poate c stimula exportul de seminte si legume autohtone.  

Consumatorul beneficiaza de trasabilitate clara a productiei si este informat permanent de situatia 
reala a culturilor pe tot parcursul perioadei de vegetatie. 

IC RONAVEC va avea două obiective specifice transversale şi anume ”crearea unei mase critice 
de cercetători, care alături de resursa financiară reprezintă resursă de intrare absolut necesară 
pentru atingerea obiectivelor şi creşterea performanţei instituţiilor de cercetare prin reducerea 
defragmentării acestora, concentrarea resurselor şi definirea unor noi mecanisme de finanţare. 

Masa critică de specialişti activi poate contribui la procesul de specializare inteligentă şi/sau la 
susţinerea excelenţei ştiinţifice; acestia se pot integra ulterior în marile programe de cercetare 
concentrate în jurul infrastructurilor pan-europene şi internaţionale de cercetare. 

Deşi menite să servească nevoilor societale, principalul scop este de a promova dezvoltarea 
şi implementarea excelenţei în ştiinţă. În acest context, se recomandă ca activităţile economice şi 
cele de cercetare şi inovare să fie abordate într-o manieră adecvată, mai ales în actualul context al 
noii economii, bazate pe cunoaştere (vezi lucrarea “Innovation-oriented cooperation of Research 
Infrastructures” 1). În aceste condiţii, sustenabilitatea IC-urilor în faza de operare nu se poate 
asigura, în mod semnificativ, din veniturile provenite din activităţi exclusiv pe baze 
economice/comerciale, ci trebuie asigurată dintr-un mix de finanţare, alcătuit din: a) o finanţare de 
bază asigurată de către ministerul cercetării şi alte ministere având interese în preluarea şi utilizarea 
rezultatelor cercetării, în beneficiu public/privat; b) proiecte de cercetare obţinute pe bază de 
competiţie din programe de cercetare naţionale şi internaţionale; c) surse ”in-kind” asigurate de 
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instituţiile/organizaţiile care operează IC-ul; d) participarea la IC europene, de tip ERIC; e) un 
procent rezonabil din contracte economice/cu caracter comercial. 

IC RONAVEC devine astfel generatoare de locuri de munca viabile in randul producatorilor 
individuali, fermierilor, asociatiilor profesionale, procesatorilor, cei care depoziteaza si valorifica 
productia si in zona de cercetare. 

Se vor avea in vedere analize sistematice privind impactul programelor de finanţare ale IC din ţara 
noastră asupra indicatorilor de performanţă acceptaţi la nivel internaţional şi pentru măsurarea 
eficienţei acestor investiţii, din perspectiva excelenţei ştiinţifice şi efectelor economice obţinute. 

Un alt scop al IC RONAVEC este să asigure o mai bună valorificare a echipamentelor 
existente, care să permită derularea unor programe experimentale necesare pentru validarea 
rezultatelor unor cercetări teoretice, cu scopul valorificării lor sub formă de produse, servicii şi 
tehnologii inovative. Obiectivele unui program de finanţare acces prin voucher de experiment la 
infrastructura de cercetare din ţara noastră sunt: - reducerea fragmentării ecosistemului de 
cercetare-dezvoltare şi inovare, prin creşterea gradului de utilizare a echipamentelor, a resurselor 
materiale, umane şi competenţelor disponibile; - evitarea multiplicării inutile a efortului 
investiţional în infrastructura de cercetare; - optimizarea costurilor de acces şi a gradului de 
încărcare al infrastructurilor de cercetare; - stimularea cererii şi ofertei de servicii de cercetare si 
tehnologice; - încurajarea parteneriatului public-privat 

Pe de altă parte, competenţele şi dotările materiale disponibile în noua infrastructura de 
cercetare trebuie să fie puse la dispoziţia actorilor din mediul socio-economic, în condiţii reciproc 
avantajoase şi cu mecanisme de finanţare mai flexibile şi mai puţin birocratice, cu o viteză de 
implementare mai ridicată şi “orientate către clienţi”, deci răspunzând nevoilor lor punctuale. 

IC RONAVEC are potențial de impact economic major asupra regiunii de dezvoltare de la 
nivel național în care este construită, pentru că: 

 IC RONAVEC este situata in cel mai vechi bazin legumicol din Romania, beneficiind de 
conditii pedoclimatice favorabile si totodata va putea realiza cu usurinta transfer tehnologic 
catre beneficiari.  

 Noua IC contribuie semnificativ la redresarea  producerii de seminte autohtone la nivel 
regional si national, stiindu-se ca Romania este dependenta de importuri in procent de peste 
95% seminte pentru spatii protejate si 75% pentru seminte de legume pentru camp.  

 Creatiile biologice conservate in cadrul IC RONAVEC pot deveni adevarate brand uri prin 
introducerea lor in cultura, valorificare si procesare.  

 Semintele autohtone produse in Romania vor avea un pret de cost de valorificare 
semnificativ mai mic decat ofertele din import cu cel putin 50%. 

 IC propusa pentru a fi dezvoltata va ajuta la realizarea lantului scurt de aprovizionare, 
scazand prin aceasta preturile de cost si timpii de asteptare.  
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 Valorifica eficient atat forta de munca cat si cunostintele traditionale ale localnicilor ce au 
radacini bine ancorate in istorie si care in prezent sunt afectati major de importurile 
necontrolate, fara trasabilitate clara in ceea ce priveste resursa genetica, fiind nevoiti sa 
utilizeze creatii biologice netestate in conditiile pedoclimatice locale, dovedindu-se de 
multe ori faptul ca acestea nu sunt adaptate si nu corespund cerintelor consumatorilor sau 
procesatorilor. Totodata, resursele genetice importate si introduse in cultura au favorizat 
aparitia si extinderea unor daunatori periculosi, punand in dificultate cultivatorul 
traditional, inregistrand pierderi economice semnificative de la an la an. 

 Absenta unei IC de cercetare locale si a unei structuri specializate in consultanta care sa 
ofere pe langa resursele genetice, atat informatii de tehnologie si fitoprotectie de 
specialitate, a condus la utilizarea de multe ori a unor produse in exces sau improprii 
(fertilizanti, stimulenti, substante chimice de sinteza, de fitoprotectie) afectand grav mediul 
cat si siguranta si securitatea alimentara.  

 Susţine concentrarea resurselor de cercetare în jurul infrastructurilor majore în care 
România s-a angajat să investească 

combaterea schimbărilor climatice, mediu, utilizarea eficientă a resurselor și a materiilor prime; 

IC RONAVEC este relevanta in contextul marilor provocari societale deoarece resursele 
genetice conservate in cadrul IC, ofera o solutie viabila in contextul schimbarilor climatice, evitand 
deprecierea genetica sau chiar disparitia acestora si totodata permit utilizarea resurselor genetice 
autohtone ce prezinta un grad ridicat de adaptabilitate la conditiile pedoclimatice extreme 
manifestate in special prin stresul termohidric, stiindu-se ca multe dintre aceste genotipuri sunt 
endemice, au evoluat si s-au adaptat in timp creand forme de rezistenta la factorii de stres biotici 
si abiotici.  

Resursele genetice conservate in banca, avand originea in populatiile locale si varietatile 
endemice din flora spontana vor contribui semnificativ in ceea ce priveste conservarea 
biodiversitatii, protejarea mediului cat si asigurarea unei game variate de produse alimentare 
vegetale. 

Resursele genetice conservate in IC puse la dispozitia beneficiarilor, valorifica armonios 
resursele de mediu evitandu-se crearea dezechilibrelor la nivelul lantului trofic (producatori, 
consumatori, descompunatori). 

Tehnologiile de cultura elaborate pentru fiecare cultivar omologat propus spre a fi 
transferat si implementat in productie vor fi prietenoase cu mediul si vizeaza insertia armonioasa 
in bioeconomia si agricultura circulara cu accent pe cresterea naturala a gradului de fertilitate a 
solului, a sechestrarii carbonului in sol si al cresterii cantitatii si calitatii productiei la unitatea de 
suprafata. 

Resursele genetice cat si lucrarile de genetica si ameliorare derulate in tematica de cercetare 
specifica a IC pun accent pe utilizarea genelor de rezistenta la principalii agenti patogeni iar 
cultivarele ameliorate, pe langa productivitate, calitate, adaptabilitate la conditii extreme vor avea 
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un plus de rezistenta la agentii patogeni specifici, reducandu-se semnficativ, acolo unde este cazul, 
tratamentele fitosanitare cu substante chimice de sinteza, contribuind la scaderea semnificativa a 
pretului de valorificare a productiei cat si la efectele dezastruoase create de impactul acestor 
produse de sinteza, aducand un aport semnificativ in mentinerea starii de sanatate a mediului si 
omului. Producerea si multiplicarea semintelor prin creatii biologice autohtone limiteaza 
mobilitatea resurselor genetice pe distante mari stiindu-se ca acestea constituie vectorul principal 
de transmitere a bolilor si daunatorilor, generand dezechilibre ecologice majore. 
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1https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/policy_briefs/TO1_policy_br
ief_Research_and_innovation_infrastructure.pdf      

 


