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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: 

„Promovarea unor soiuri de ardei pentru cultura  in sistem 

ecologic, valorificarea productiei pentru o alimentatie 

diversificata si sanatoasa a grupelor de consumatori”

cod PN-II-IN-CI -2012 -1- 0282

UNITATEA EXECUTIVĂ PENTRU 

FINANŢAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

SUPERIOR, A CERCETĂRII, 

DEZVOLTĂRII ŞI INOVĂRII 

(UEFISCDI)

SC BIO FAMILY INVESTMENTS SRL 

STAŢIUNEA DE CERCETARE 

DEZVOLTARE PENTRU 

LEGUMICULTURĂ BACĂU

TEMATICA 1 - 5. Agricultura, siguranta si securitate alimentara

TEMATICA 2 - 3. Mediu



Parteneri

AUTORITATE CONTRACTANTĂ: Unitatea Executivă pentru Finanţarea

Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

CONTRACTOR - BENEFICIAR al ajutorului de minimis - SC BIO FAMILY

INVESTMENTS SRL

CONTRACTOR - FURNIZOR DE SERVICII Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru

Legumicultură Bacău:

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

27.09.2012 - 27.03.2013

UNITATEA EXECUTIVĂ PENTRU 

FINANŢAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

SUPERIOR, A CERCETĂRII, 

DEZVOLTĂRII ŞI INOVĂRII 

(UEFISCDI)

SC BIO FAMILY INVESTMENTS SRL 

STAŢIUNEA DE CERCETARE 

DEZVOLTARE PENTRU 

LEGUMICULTURĂ BACĂU



OBIECTIVELE PROIECTULUI

1. Elaborarea de secvenţe şi tehnologii de cultivare a noilor

soiuri de ardei

2. Obţinerea unor alimente ecologice diversificate, cu valoare

nutritivă ridicată, utilie în alimentaţia unor segmente de

populaţie cât mai variate (copii, gravide, bătrâni, sportivi,

etc.) conform politicilor UE de securitate alimentară.



ACTIVITATI REALIZATE 

1. implementarea metodelor si practicilor de agricultura ecologica pentru obtinerea

productiei ecologice la soiurile brevetate de 

2. evaluarea calitativa si cantitativa a productiei ecologice obtinute; 

3. asistenta tehnica pentru implementarea optima a secventelor tehnologice

elaborate; 

4. realizarea de parteneriate pentru continuarea colaborarii in programe PNCDI si

Fonduri structurale

ARDEI GRAS ARDEI GOGOSAR ARDEI LUNG 

DARIANA BAC 

Nr.024/20.08.2010

CREOLA 

Nr. 00080/30.03.2005 

IONEL 

Nr. 021/30.03.2010

DARIOCHEA 

Nr. 018/ 22.03.2012

LIDER 

Nr. 00055/30.06.2004



Materializarea rezultatelor proiectului
SERVICII

 implementarea metodelor si practicilor de agricultura ecologica pentru obtinerea recoltelor
ecologice la soiurile

 ardei gras: DARIANA BAC (Nr.2010 024/20.08.2010), DARIOCHEA (Nr.2012 018/ 22.03.2012),

 ardei gogosar: CREOLA (Nr.2010 00080/30.03.2005), LIDER (Nr.2010 00055/30.06.2004)

 ardei lung IONEL (Nr.2010 021/30.03.2010)

 asistenta tehnica pentru stabilirea influentei vârstei răsadului, a epocii şi a densităţii de cultură
asupra producţiei la ardeiul gras, lung şi gogoşar

 asistenta tehnica pentru stabilirea interactiunii dintre factorii amintiti: influentei vârstei răsadului, a
epocii şi a densităţii de cultură asupra producţiei la ardeiul gras, lung şi gogoşar

 testare si evaluarea fitochimica calitativa si cantitativa a fructelor de ardei;

TEHNOLOGII

Verigi tehnologice pentru cultura ecologica a ardeiului lung

Verigi tehnologice pentru cultura ecologica a ardeiului gras

Verigi tehnologice pentru cultura ecologica a  ardeiului gogosar





Sustenabilitatea și impactul socio-economic 

RESURSA 
UMANĂ

A crescut numărul de 
angajați sezonieri pentru
cultivarea, intretinerea, 

recoltarea si valorificarea
soiurilor de ardei 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 speciilor din genul
Capsicum.

CALITATEA 
MEDIULUI

(i) diminuarea poluării solului, 
aerului şi apei cu produse chimice –

interzise in sistemul de cultura 
ecologic; (ii) refacerea echilibrelor 

naturale, puternic afectate de 
agricultura convenţională; (iii) 

refacerea şi conservarea 
biodiversităţii microflorei şi faunei 

agroecosistemelor; 

(iv) compostarea şi reciclarea reziduurilor rezultate 
în urma activităţilor de producţie şi procesare; (v) 
îmbunătăţirea calităţii solurilor prin fertilizarea cu 
îngrăşăminte organice rezultate în urma reciclării 

produselor biodegradabile şi încorporarea de 
îngrăşăminte verzi; (vi) obţinerea de fructe pentru 

consum în stare proaspătă şi conservată fără 
reziduuri de pesticide.

CALITATEA 
VIEȚII

Prin elaborarea si implementarea tehnicilor moderne, se asigura cresterea calitatii vietii 
(agricultura ecologica devenind o activitate profitabila si atractiva, furnizoare de noi locuri 

de muncă, intr-un mediu nepoluant, cu implicatii in imbunatatirea calitatii mediului si implicit 
a sanatatii umane). Îmbunătătirea calitătii vietii, raportată la performata actuală a 

produselor, tehnologiilor si serviciilor, este asigurata de implementarea rezultatelor 
proiectului


