
Scop 

Asigurarea unui instrument flexibil pentru susţinerea IMM-urilor din sectorul productiv în vederea 
modernizării tehnologice şi creşterii gradului de inovare. 

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:  

,,Proiectarea şi implementarea unui sistem de management 
de combatere biologica a daunatorilor legumelor 

solanaceae cultivate in spatii protejate” 
Contract nr. 182 CI/18.10.2013 (PN-II-IN-CI-2013-1-0009) 

 
 

 

 

 

 

 

 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 ADONIS SRL 

CONTRACTOR-FURNIZOR DE SERVICII: Staţiunea de Cercetare 

Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău: 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

18.09.2013 -18.04.2014  



Scopul proiectului:  

• proiectarea şi implementarea unui sistem de management de 

combatere biologica a daunatorilor legumelor solanaceae (tomate, 

ardei, vinete) cultivate in spatii protejate. Realizarea proiectului are 

un impact favorabil deoarece: 

 (1) raspunde interesului pentru legume cultivate ecologic, acestea fiind 

constituiente de bază într-o alimentaţie raţională şi in consumul zilnic 

atat in stare proaspata, semiconservata cat si conservata; 

 (2) conduce la reducerea poluării solului, apei, aerului si obtinerea de 

recolte superioare datorita renuntarii la produsele chimice de sinteză 

pentru bolilor şi dăunătorilor 



OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 

 Eficientizarea cultivarii legumelor solanaceae in spatii protejate;  
 Promovarea verigilor tehnologice prietenoase mediului si reducerea 

impactului negativ al agriculturii asupra mediului;  
 Prevenirea aparitiei raselor patogene rezistente;  
 Securizarea lantului alimentar al legumelor (cantitate si calitate in acord cu 

cererea pietei).   

   

 

 



ACTIVITATI REALIZATE: in vederea realizarii transferului 
tehnologic si asistentei pentru implementarea metodelor si 
practicilor de agricultura ecologica  
- promovare resurse genetice rezistente la condiţii de stress, 

adaptate agriculturii ecologice;  
- furnizare unitatii beneficiar, SC ADONIS SRL, material biologic 

(seminte si rasaduri) in vederea cultivarii in sistem ecologic; 
- elaborare si implementare in cadrul SC ADONIS SRL 

tehnologii de cultura specifice agriculturii bio (control 
biologic şi managementul bolilor şi dăunătorilor, utilizarea 
unor fertilizanti naturali; rotaţia culturilor în asolament);  

- testare si evaluare calitative si cantitative a productiei 
obtinute; 

- asistenta tehnica si realizarea de parteneriate pentru 
continuarea colaborarii in programe PNCDI si Fonduri 
structurale.  



Materializarea rezultatelor proiectului 

   

Produs    

Procedeu de cultivare a noilor soiuri de ardei in sistem de 
agricultura ecologica si de combatere biologica.  

SERVICII 

Promovarea verigilor tehnologice prietenoase mediului si reducerea 
impactului negativ al agriculturii asupra mediului. Transfer 
tehnologic privind prevenirea aparitiei raselor patogene rezistente.  
- evaluarea calitativa si cantitativa a productiei ecologice obtinute; 
- asistenta tehnica pentru implementarea optima a secventelor 
tehnologice elaborate; 
- diversificarea gamei de produse comercializate de beneficiar;  
- acoperirea unui segment deficitar al pietei de produse ecologice. 

Tehnologie 

Verigi tehnologice pentru cultura ecologica legumelor solanaceae. 


