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Scop

Asigurarea unui instrument flexibil pentru susţinerea IMM-urilor din sectorul productiv în vederea modernizării tehnologice

şi creşterii gradului de inovare.

2. Obiective

1. Încurajarea IMM-urilor de a investi în activităţi de cercetare-dezvoltare;

2. Dezvoltarea de parteneriate între IMM-uri şi instituţii de cercetare și inovare;

3. Testarea conceptelor cuprinse in brevetele de invenții;

4. Valorificarea competenţelor tehnico-ştiinţifice existente în sistemul de CDI în sectorul productiv prin asistarea IMM-urilor

în procesul de dezvoltare şi modernizare, prin achiziţionarea de servicii, tehnologii şi metode noi sau avansate;

5. Creșterea productivităţii, competitivității şi a calităţii produselor obţinute la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii;

6. Sprijinirea IMM-urilor inovatoare in vederea accesării fondurilor publice si/sau private din alte surse/programe (Planul

National de Cercetare Dezvoltare, Inovare, Fonduri structurale Axa 2, Fonduri private de investiții, Angel Investors, etc.).



PROIECT: 

”TRANSFER TEHNOLOGIC SI ASISTENTA PENTRU

REALIZAREA UNUI CONDIMENT ECOLOGIC – ALIMENT 

FUNCTIONAL”

COD PN-II-IN-CI-2012-1-0226

UNITATEA EXECUTIVĂ PENTRU 

FINANŢAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

SUPERIOR, A CERCETĂRII, 

DEZVOLTĂRII ŞI INOVĂRII 

(UEFISCDI)

SC FARMACIA NATURII SRL STAŢIUNEA DE CERCETARE 

DEZVOLTARE PENTRU 

LEGUMICULTURĂ BACĂU

TEMATICA 1 - 7. MATERIALE, PROCESE SI PRODUSE INOVATIVE

TEMATICA 2 - 5. AGRICULTURA, SIGURANTA SI SECURITATE ALIMENTARA



PARTENERI

AUTORITATE CONTRACTANTĂ: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior,

a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

SC FARMACIA NATURII SRL: Contractor - Beneficiar al ajutorului de minimis aprobat prin

Decizia Preşedintelui ANCS nr. 9038/2012

STAŢIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ BACĂU: Contractor -

Furnizor de Servicii

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

14.08.2012 - 20.12.2012

UNITATEA EXECUTIVĂ PENTRU 

FINANŢAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

SUPERIOR, A CERCETĂRII, 

DEZVOLTĂRII ŞI INOVĂRII 

(UEFISCDI)

SC FARMACIA NATURII SRL

STAŢIUNEA DE CERCETARE 

DEZVOLTARE PENTRU 

LEGUMICULTURĂ BACĂU



OBIECTIVELE PROIECTULUI

1. Cultivarea soiurilor din formula alimentului functional, (utilizand metode si

practici de cultura ecologica)



2. Procesarea primara si secundara a materiei prime pentru obtinerea unui nou

produs.

3. Sprijinirea beneficiarului pentru depunerea unui proiect de C-D la urmatoarele

apeluri PNCDI si Fonduri structurale.

PN-II-PT-PCCA-2013-4-1410 - Modernizarea si optimizarea metodelor si practicilor de

obtinere si procesare a produselor agro-alimentare obtinute din legume ecologice -

Programul: PARTENERIATE 2013.

PN-II-IN-CI-2013-1-0009 Solutii eco-inovative de valorificare a sustenabilitatii mediului, a

calitatii si sigurantei legumelor, prin exploatarea biodiversitatii, in folosul consumatorilor,

procesatorilor si producatorilor- Programul: PARTENERIATE 2013.



REZULTATE OBTINUTE

 transfer tehnologic si asistenta in vederea elaborarii condimentului ecologic aliment

functional,

 implementarea metodelor si practicilor de agricultura ecologica pentru obtinerea biomasei

ecologice la soiurile DARIA brevet nr. 00124/28.03.2008 IULICA brevet nr.00261/24.06.2011

MARCELA, brevet nr.00260/24.06.2011.

 testarea si evaluarea fitochimica calitativa si cantitativa a biomasei si stabilirea momentului

optim de recoltare pentru concentrarea maxima a principiilor bioactive;

 asistenta tehnica la procesarea primara si secundara a biomasei ecologice cu continut

optim de principii active;

 asistenta tehnica in aplicarea formulei de preparare a produsului, optimizarea parametrilor

tehnologici de obtinere a condimentului si fabricarea acestuia.

 diversificarea gamei de produse comercializate de beneficiar;

 transferul si valorificarea superioara a soiurilor nou create la SCDL Bacau;

 acoperirea unui segment deficitar al pietei de produse ecologice si alimente functionale



SUSTENABILITATEA ȘI IMPACTUL SOCIO-ECONOMIC 

RESURSA UMANĂ

A crescut numărul de angajați

sezonieri pentru cultivarea, 

intretinerea, recoltarea si

valorificarea biomasei din 

soiurile create de furnizorul

de servicii.

 Urmare a activitatii de 

consultanta si asistenta

pregatirea personalului a 

inregistrat o specializare a 

nivelului de pregătire

profesională in domeniul

cultivarii si procesarii

plantelor cu utilizari multiple.

CALITATEA MEDIULUI

Practicile mai importante

utilizate in cultivarea ecologica

a celor trei soiuri au vizat

•îmbunătăţirea sănătatii solului

•menţinerea biodiversităţii 

naturale 

•menţinerea - sau chiar 

îmbunătăţirea - calităţii apei 

CALITATEA VIEȚII

Furnizarea de plante aromatice 

autentice  si obţinerea de 

produse diversificate, care sa 

corespunda preferinţelor şi 

abilităţilor culinare ale 

consumatorului modern au 

impus o perfectionare a 

activitatilor.

Biomasa obtinuta a fost 

valorificata proaspata si uscata si 

utilizata ca materie prima 

vegetala in elaborarea unei 

formule de condiment – aliment 

functional. Utilizarea multipla la 

nivelul unei game diverse de 

consumatori  a  impus o 

diversificare  a serviciilor oferite.


