
ANUL 2010

ANEXA Nr. 1*)
la ordinul M.Ed.C.I. nr. 3845 din 06.05.2009

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
A REZULTATELOR ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE

pe anul 2010

Director general Contabil Şef

Dr. Ing. Marian Verzea Ec. Gabriela COSTAŞ

pag. 5



 
 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE  DEZVOLTARE AGRICOLÃ FUNDULEA1) 

 

                                                                                                              

a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        TABEL NR. 1 2) 

DENUMIREA PROIECTULUI     Strategii integrate pentru limitarea efectelor negative ale secetei, arşiţei şi infestării cu 
lupoaie la floarea-soarelui CATEGORIA DE PROIECT …PC……… 

CONTRACT DE FINANŢARE NR. 51-044 DATA 14.09.2007 DURATA CONTRACT 36 LUNI ACRONIM  PROGRAM FASLUP 
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE) ………. LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE [BUGET DE STAT] 1.151.004 LEI 

REZULTATELE CERCETĂRII APARŢIN 
1. INCDA Fundulea3) 
2. USAMV Bucureşti 
3. UVVG Arad 
4. SCDA Valu lui Traian………... 

CONFORM ART 45 DIN CONTRACTUL NR. 2480 

 
1) DENUMIRE REZULTAT4)                      Linii de introgresie (FASLUP 1-5) 
2) CATEGORIA REZULTATULUI    
(conform art. 74, nr. O.G. 57/2002) Rezultat final Rezultate5) intermediare CARACTERISTICI     ALE    REZULTATULUI  FINAL   

2.1. documentaţii, studii, lucrări     [] [] 
2.2. planuri, scheme [] [] 
2.3. tehnologii [] [] 
2.4. procedee, metode [] [] 
2.5. produse informatice   [] [] 
2.6. reţete, formule      [] [] 
2.7. obiecte fizice/produse    [x] [] 
2.8. brevet invenţie/altele asemenea [] [] 

3.1. soluţie/model conceptual         [] 
3.2. model experimental/funcţional    [] 
3.3. prototip [] 
3.4. instalaţie pilot sau echivalent   [] 

3) STADIUL DE DEZVOLTARE   

3.5. altele ...............................   [] 
4.1. tehnologiile societăţii informaţionale [] 4) DOMENIUL DE CERCETARE               
4.2. energie [] 

1.FASLUP 1- Helianthus 
argophyllus x Linia 991 B (F 4) 
Caracteristici morfologice: linie 
de introgresie, ramificată, talie 
înaltă; foliaj de mărime mijlocie, 
frunze triunghiulare, pubescente; 
flori de culoare galben; calatidiu 
mic, convex; seminţe de mărime 
medie, gri-negru, cu dungi/striaţii 
gri şi formă ovoid alungită; 
MMB: 50-55 g; Conţinut mediu 
în ulei: 45-47.7 %. Caracteristici 
fiziologice: prezintă conţinut 
ridicat de clorofilă 

...............7) 
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4.3. mediu    [] 
4.4. sănătate   [] 
4.5. agricultură, securitatea şi siguranţa alimemtara [x] 

4.6. biotehnologii   [] 

 
2. FASLUP 2- Helianthus  
argophyllus x Linia 1093 B (F 4)  
Caracteristici morfologice: linie 
de introgresie, talie joasă, 
ramificată; foliaj de mărime mică, 
frunze triunghiulare, pubescente; 
flori de culoare galben; calatidiu 
mic, plan; seminţe de mărime 
mici, gri, cu dungi/striaţii maronii 
pronuntate şi formă ovoid 
alungită; MMB: 45-48 g 
Conţinut slab în ulei: 40-45 %. 
Caracteristici fiziologice 
prezintă conţinut mediu de 
clorofilă; rezistenţă la parazitul 
Orobanche cumana 
3. FASLUP 3- Helianthus 
argophyllus x Linia 1085 C (F 4)  
Caracteristici morfologice: linie 
de introgresie, ramificată, talie 
înaltă; foliaj de mărime mijlocie, 
frunze triunghiulare, pubescente; 
flori galbene; calatidiu mic, slab 
convex; seminţe de mărime mică 
negre, fără dungi/striaţii şi formă 
ovoid ascuţită; MMB: 40-42 g; 
Conţinut mediu în ulei: 47-50 %. 
Caracteristici fiziologice: conţinut 
ridicat de clorofilă; grad slab de 
autofertilitate 
4. .FASLUP 4- Helianthus 

 
 
 
 
 



argophyllus x Linia 1095 C (F 4) 
Caracteristici morfologice: linie 
de introgresie, ramificată, talie 
înaltă; foliaj de mărime mijlocie, 
frunze triunghiulare, pubescente; 
flori de culoare galben; calatidiu 
mic, convex; seminţe de mărime 
mică negre, fără dungi/striaţii şi 
formă ovoid ascuţită; MMB: 45-
49 g; Conţinut mediu în ulei: 50-
55 %. Caracteristici fiziologice: 
grad slab de autofertilitate 
5. FASLUP 5- Helianthus  
argophyllus x Linia 1088 C (F 4), 
Caracteristici morfologice: linie 
de introgresie, ramificată, talie 
înaltă a plantelor, foliaj de 
mărime mijlocie, frunze 
triunghiulare, pubescente, flori de 
culoare rubiniu, calatidiu mic, 
deformat, seminţe de mărime 
mică negre, fără dungi/striaţii şi 
formă ovoid ascuţită. MMB: 50-
52 g. Conţinut mediu în ulei: 48-
50 %. Caracteristici fiziologice: 
grad mediu de autofertilitate 

4.7. materiale, procese şi produse inovative      [] 
4.8. spaţii şi securitate [] 

 

4.9. cercetări socio-economice şi umaniste [] 
5) DOMENII DE APLICABILITATE8) |0_|1_|; |_|_|; |_|_| 

  

6.1. produs nou [] 
6.2. produs modernizat [x]

6) CARACTERUL INOVATIV 

6.3. tehnologie nouă [] 

……………………………………………………………………..9) 
Materialul obţinut poate fi folosit ca surse de gene pentru rezistenţă la secetă şi 
parazitare cu lupoaie la floarea-soarelui 



6.4. tehnologie modernizată   [] 
6.5. serviciu nou [] 
6.6. serviciu modernizat   [] 

6.7. altele ...............................   [] 

 
 
 
 
 
 

INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA  INTELECTUALĂ  
documentaţie tehnico-economică    [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare brevet de invenţie [] nr. ....... data .................. 
brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional) [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare modele şi desene  industriale  protejate                                                              [] nr. ....... data .................. 
modele şi desene industriale protejate  înregistrate (naţional, european, internaţional)                                  [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare marcă înregistrată [] nr. ....... data .................. 
mărci înregistrate  (naţional, european, internaţional)                                           [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare copyright   [] nr. ....... data .................. 
înregistrare copyright  (naţional, european, internaţional)                                                 [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare: reţete, indicaţii geografice , specii  vegetale şi animale, etc.                                       [] nr. ....... data .................. 

 

înregistrare: reţete, indicaţii geografice, specii vegetale  şi animale, etc. (naţional, european, 
internaţional)           [] nr. ....... data .................. 

 
TABEL NR. 210) 

7)11 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII    

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE       
12)  Materialul biologic obţinut va fi folosit în cadrul programului de ameliorare a florii-soarelui de la INCDA  
Fundulea în vederea obţinerii de hibrizii cu rezistenţă sporită la secetă, arşiţă şi infestare cu lupoaie. 

Nr. 
crt.  

 VALOAREA DE LA 
CARE   ÎNCEPE 
NEGOCIEREA   

PROCES 
VERBAL 
NR./DATA13)    

MOD DE     VALORI- 
FICARE14) 

ACTUL   PRIN CARE  
S-A REALIZAT 
VALORIFICAREA15) 

VALOAREA   
NEGOCIATĂ16) BENEFICIAR17) IMPACT18)     

PERSOANE  
AUTORIZATE19) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1         
2         
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REGISTRUL DE EVIDENŢĂ                                             
   A REZULTATELOR ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE     

2010 



INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE  DEZVOLTARE AGRICOLÃ FUNDULEA1) 

 

                                                                                                              

a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        TABEL NR. 1 2) 

DENUMIREA PROIECTULUI     Modalităţi de reducere a impactului schimbărilor climatice 
asupra recoltelor de grâu în Sudul României 

CATEGORIA DE PROIECT  PC 

CONTRACT DE FINANŢARE NR. 51-073 DATA 2007.09.19 DURATA CONTRACT 38 LUNI ACRONIM  PROGRAM Parteneriate în 
domenii prioritare 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE) 1.112.741 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE [BUGET DE STAT] 1.105.741 LEI 

REZULTATELE CERCETĂRII APARŢIN 1INCDA 
2………... CONFORM ART. 45     DIN CONTRACTUL NR.  51-073  

 
1) DENUMIRE REZULTAT4)     
(1)                   Genitor precoce, cu capacitate ridicată de reglare osmotică – F04826G2-101 
2) CATEGORIA 
REZULTATULUI    
(conform art. 74, nr. O.G. 57/2002) 

Rezultat final Rezultate5) intermediare CARACTERISTICI     ALE    REZULTATULUI  FINAL   

2.1. documentaţii, studii, lucrări     [] [] 
2.2. planuri, scheme [] [] 
2.3. tehnologii [] [] 
2.4. procedee, metode [] [] 
2.5. produse informatice   [] [] 
2.6. reţete, formule      [] [] 
2.7. obiecte fizice/produse    [x] [] 
2.8. brevet invenţie/altele asemenea [] [] 

3.1. soluţie/model conceptual         [] 
3.2. model experimental/funcţional    [] 
3.3. prototip [x] 
3.4. instalaţie pilot sau echivalent   [] 

3) STADIUL DE DEZVOLTARE   

3.5. altele ...............................   [] 
4.1. tehnologiile societăţii informaţionale [] 4) DOMENIUL DE CERCETARE   
4.2. energie [] 

 
Linia F04826G2-101 a fost obţinută prin selecţie 
individuală repetată în generaţiile F2, F3 şi F5 din 
combinaţia hibridă IZVOR/F00099GP2, unde: 
-  IZVOR este un soi nou înregistrat în anul 2009, 
caracterizat prin comportare superioară în condiţii de 
stress hidric, datorita unei capacităţi ridicate de 
reglare osmotică. Soiul este rezistent la rugina 
brună, însă este sensibil la făinare şi are calitate 
mijlocie. 
-  linia F00099GP2 este o linie de ameliorare 
sensibilă la rugina brună, dar rezistentă la făinare şi 
cu calitate superioară. 
Linia F04826G2-101 combină însuşirile pozitive ale 
celor doi părinţi, adică capacitate de reglare 
osmotică ridicată, rezistenţă la făinare şi rugină 
brună şi însuşiri calitative superioare soiului Izvor. 
În acelaşi timp, s-a remarcat prin precocitate 
superioară soiului Izvor.  
Este recomandată ca genitor pentru ameliorarea 
capacităţii de reglare osmotică şi precocitate optimă. 
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4.3. mediu    [] 
4.4. sănătate   [] 
4.5. agricultură, securitatea şi siguranţa alimemtara 4.5 
4.6. biotehnologii   [] 
4.7. materiale, procese şi produse inovative      [] 
4.8. spaţii şi securitate [] 

 

4.9. cercetări socio-economice şi umaniste [] 
5) DOMENII DE 
APLICABILITATE8) |0|1|; |_|_|; |_|_| 

  

6.1. produs nou [] 
6.2. produs modernizat [x] 
6.3. tehnologie nouă [] 
6.4. tehnologie modernizată   [] 
6.5. serviciu nou [] 
6.6. serviciu modernizat   [] 

6) CARACTERUL INOVATIV 

6.7. altele ...............................   [] 

 
Combină însuşiri pt. a reduce impactul schimbărilor climatice 
(reglare osmotică, precocitate, rezistenţa la boli) 

INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA  INTELECTUALĂ  
documentaţie tehnico-economică    [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare brevet de invenţie [] nr. ....... data .................. 
brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional) [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare modele şi desene  industriale  protejate                                                              [] nr. ....... data .................. 
modele şi desene industriale protejate  înregistrate (naţional, european, internaţional)                                         [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare marcă înregistrată [] nr. ....... data .................. 
mărci înregistrate  (naţional, european, internaţional)                                           [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare copyright   [] nr. ....... data .................. 
înregistrare copyright  (naţional, european, internaţional)                                                 [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare: reţete, indicaţii geografice , specii  vegetale şi animale, etc.                                       [] nr. ....... data .................. 

 

înregistrare: reţete, indicaţii geografice, specii vegetale  şi animale, etc. (naţional, european, internaţional)       [] nr. ....... data .................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1) DENUMIRE REZULTAT4)     (2)            Genitor cu coleoptil lung pentru  capacitate  ridicată de răsărire în condiţii nefavorabile – F05452G1-1 
2) CATEGORIA REZULTATULUI    
(conform art. 74, nr. O.G. 57/2002) Rezultat final Rezultate5) intermediare CARACTERISTICI     ALE    REZULTATULUI  FINAL   

2.1. documentaţii, studii, lucrări     [] [] 
2.2. planuri, scheme [] [] 
2.3. tehnologii [] [] 
2.4. procedee, metode [] [] 
2.5. produse informatice   [] [] 
2.6. reţete, formule      [] [] 
2.7. obiecte fizice/produse    [x] [] 
2.8. brevet invenţie/altele asemenea [] [] 

3.1. soluţie/model conceptual         [] 
3.2. model experimental/funcţional    [] 
3.3. prototip [x] 
3.4. instalaţie pilot sau echivalent   [] 

3) STADIUL DE DEZVOLTARE   

3.5. altele ...............................   [] 
4.1. tehnologiile societăţii informaţionale [] 
4.2. energie [] 
4.3. mediu    [] 
4.4. sănătate   [] 
4.5. agricultură, securitatea şi siguranţa alimemtara 4.5 

4) DOMENIUL DE CERCETARE               

4.6. biotehnologii   [] 

Linia F05452G1-1, a fost selectată din 
combinaţia hibridă COLEO110/2*GLOSA, 
unde: 
  - Coleo110 este o linie de ameliorare selectată 
din hibridarea Sincron/F1054W1, pentru 
modul în care combina talia scurtă şi 
coleoptilul lung (datorat prezenţei genei Rht8) 
cu un potenţial de producţie superior 
majorităţii genotipurilor purtătoare ale genei 
Rht8). 
  - Glosa este un soi productiv şi adaptat 
condiţiilor din Sudul României, purtător al 
genei RhtB1, care determină talia semipitică, 
dar şi un coleoptil mai scurt şi deci capacitate 
mai redusă de răsărire în condiţii nefavorabile 
şi un ritm mai redus de creştere timputie a 
plantulelor. 
Linia F05452G1-1 întruneşte talia scurtă cu o 
lungime mare a coleoptilului (8,0 cm), datorată 
înlocuirii genei RhtB1 cu gena Rht8, şi o bună 
rezistenţă la cădere, la rugina brună şi la 
încolţirea în spic. 
Deşi nu are perspective de a fi promovată ca 
soi, din cauză că producţia nu este superioară 
celei a genotipurilor purtătoare ale genei 
RhtB1, iar calitatea de panificaţie este 
insuficientă, linia este recomandabilă ca 
genitor pentru creşterea lungimii 
coleoptilului. 

...............7) 

4.7. materiale, procese şi produse inovative      [] 
4.8. spaţii şi securitate [] 

 

4.9. cercetări socio-economice şi umaniste [] 
5) DOMENII DE APLICABILITATE8) |0|1|; |_|_|; |_|_| 

  

6.1. produs nou [] 
6.2. produs modernizat [x] 
6.3. tehnologie nouă [] 
6.4. tehnologie modernizată   [] 
6.5. serviciu nou [] 

6) CARACTERUL INOVATIV 

6.6. serviciu modernizat   [] 

 
Combină talia scurtă cu lungimea coleoptilului (gena Rht8) 
pentru capacitate bună de răsărire şi adaptare în România 



6.7. altele ...............................   [] 
INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA  INTELECTUALĂ  

documentaţie tehnico-economică    [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare brevet de invenţie [] nr. ....... data .................. 
brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional) [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare modele şi desene  industriale  protejate                                                              [] nr. ....... data .................. 
modele şi desene industriale protejate  înregistrate (naţional, european, internaţional)                                  [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare marcă înregistrată [] nr. ....... data .................. 
mărci înregistrate  (naţional, european, internaţional)                                           [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare copyright   [] nr. ....... data .................. 
înregistrare copyright  (naţional, european, internaţional)                                                 [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare: reţete, indicaţii geografice , specii  vegetale şi animale, etc.                                       [] nr. ....... data .................. 

 

înregistrare: reţete, indicaţii geografice, specii vegetale  şi animale, etc. (naţional, european, 
internaţional)           [] nr. ....... data .................. 

 
 
 
1) DENUMIRE REZULTAT4)    
(3)                   Genitor  cu dimensiuni superioare ale primelor frunze şi ritm de creştere mai rapid al plantulelor – F06659G1-1 
2) CATEGORIA 
REZULTATULUI    
(conform art. 74, nr. O.G. 57/2002) 

Rezultat final Rezultate5) intermediare CARACTERISTICI     ALE    REZULTATULUI  FINAL   

2.1. documentaţii, studii, lucrări     [] [] 
2.2. planuri, scheme [] [] 
2.3. tehnologii [] [] 
2.4. procedee, metode [] [] 
2.5. produse informatice   [] [] 
2.6. reţete, formule      [] [] 
2.7. obiecte fizice/produse    [x] [] 
2.8. brevet invenţie/altele asemenea [] [] 

3.1. soluţie/model conceptual         [] 
3.2. model experimental/funcţional    [] 
3.3. prototip [x] 
3.4. instalaţie pilot sau echivalent   [] 

3) STADIUL DE 
DEZVOLTARE   

3.5. altele ...............................   [] 
4) DOMENIUL DE 4.1. tehnologiile societăţii informaţionale [] 

Linia F06659G1-1, a fost selectată dintr-o combinaţie hibridă 
Triticale/2*Grâu, efectuată pentru transferul ritmului superior al 
creşterii timpurii, observat la Triticale. Plantele din prima generaţie 
a hibridului dintre Triticale şi grâu a fost sterilă şi de aceea au fost 
polenizate din nou cu grâu. În generaţiile de segregare au fost 
selectate plante asemănătoare grâului dar cu vigoare sporită. Linia 
F06659G1-1 a fost remarcată pentru lăţimea primelor frunze, net 
superioară soiurilor de grâu actuale, deşi uşor inferioară formelor 
de Triticale. 

Frunza 1 Frunza 2  
Lăţimea 
medie 
(mm) 

Abaterea 
standard 

(mm) 

Lăţimea 
medie 
(mm) 

Abaterea 
standard 

(mm) 
Triticale  0.780 0.078 0.895 0.089 
Grâu Glosa 0.450 0.064 0.621 0.081 
GrâuMiranda 0.550 0.100 0.680 0.057 
F06659G1-1 0.629 0.039 0.771 0.039 

Determinările moleculare efectuate au arătat că la această linie s-a 
transferat cromozomul 1R din genomul de secară al genitorului de 
Triticale. 



4.2. energie [] 
4.3. mediu    [] 
4.4. sănătate   [] 
4.5. agricultură, securitatea şi siguranţa alimemtara 4.5 

CERCETARE                      

4.6. biotehnologii   [] 

Deşi nu are perspective de a fi promovată ca soi, mai ales din cauza 
calităţii de panificaţie insuficiente, linia este recomandabilă ca 
genitor pentru ameliorarea ritmului timpuriu de creştere. 

4.7. materiale, procese şi produse inovative      [] 
4.8. spaţii şi securitate [] 

 

4.9. cercetări socio-economice şi umaniste [] 
5) DOMENII DE 
APLICABILITATE8) |0|1|; |_|_|; |_|_| 

  

6.1. produs nou [] 
6.2. produs modernizat [x] 
6.3. tehnologie nouă [] 
6.4. tehnologie modernizată   [] 
6.5. serviciu nou [] 
6.6. serviciu modernizat   [] 

6) CARACTERUL 
INOVATIV 

6.7. altele ...............................   [] 

 
Primul transfer de la triticale al însuşirii de a forma frunze mai late care 
permit o vigoare superioară a plantelor. 

INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA  INTELECTUALĂ  
documentaţie tehnico-economică    [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare brevet de invenţie [] nr. ....... data .................. 
brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional) [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare modele şi desene  industriale  protejate                                                              [] nr. ....... data .................. 
modele şi desene industriale protejate  înregistrate (naţional, european, internaţional)                                                [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare marcă înregistrată [] nr. ....... data .................. 
mărci înregistrate  (naţional, european, internaţional)                                           [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare copyright   [] nr. ....... data .................. 
înregistrare copyright  (naţional, european, internaţional)                                                 [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare: reţete, indicaţii geografice , specii  vegetale şi animale, etc.                                       [] nr. ....... data .................. 

 

înregistrare: reţete, indicaţii geografice, specii vegetale  şi animale, etc. (naţional, european, internaţional)           [] nr. ....... data .................. 
 



 
 
1) DENUMIRE 
REZULTAT4)     (4)      Genitor cu rezistenţă la viroza piticirii şi îngălbenirii (BYDV) şi albedo ridicat pentru reducerea temperaturii lanului – F06622G2-1 
2) CATEGORIA 
REZULTATULUI    
(conform art. 74, nr. O.G. 
57/2002) 

Rezultat 
final Rezultate5) intermediare CARACTERISTICI     ALE    REZULTATULUI  FINAL   

2.1. documentaţii, studii, 
lucrări     [] [] 
2.2. planuri, scheme [] [] 
2.3. tehnologii [] [] 
2.4. procedee, metode [] [] 
2.5. produse informatice   [] [] 
2.6. reţete, formule      [] [] 
2.7. obiecte 
fizice/produse    [x] [] 
2.8. brevet invenţie/altele 
asemenea [] [] 

3.1. soluţie/model conceptual         [] 
3.2. model experimental/funcţional    [] 
3.3. prototip [x] 
3.4. instalaţie pilot sau echivalent   [] 

3) STADIUL DE 
DEZVOLTARE   

3.5. altele ...............................   [] 
4.1. tehnologiile societăţii informaţionale [] 
4.2. energie [] 
4.3. mediu    [] 
4.4. sănătate   [] 
4.5. agricultură, securitatea şi siguranţa 
alimemtara 4.5 

4) DOMENIUL DE 
CERCETARE               

4.6. biotehnologii   [] 

 
Linia F06622G2-1 a fost creată prin selecţie individuală repetată în F2 şi F3 
din combinaţia hibridă Triticale / F96031G19-1//GRUIA, unde: 
    - Triticale este o linie creată la INCDA Fundulea, caracterizată prin 
rezistenţă la BYDV şi cerozitate pronunţată a frunzelor; 
    - F96031G19-1 este o linie semipitică de grâu, caracterizată prin vigoare 
ridicată; 
    - GRUIA este un soi de grâu caracterizat prin talie scurtă şi capacitate 
ridicată de producţie. 
Linia F06622G2-1 a fost testată în condiţiile unui semănat foarte timpuriu, 
care favorizează atacul afidelor, vectoare ale virusului piticirii şi îngălbenirii, 
remarcându-se printr-o comportare superioară, probabil transferată de la 
părintele de triticale. 
Linia F06622G2-1 s-a remarcat şi printr-o cerozitate vizibil mai pronunţată a 
frunzelor, care determină un albedo mai ridicat. Această însuşire poate reduce 
temperatura lanului, ceea ce poate reprezenta un avantaj major în condiţiile 
schimbărilor climatice. 

Denumirea  Genealogia Albedoul 
măsurat 

% faţă de 
martorul de 
grâu 

F06622G2-1 Triticale/ 96031G19-1//GRUIA 0.277 116% 
BOEMA martor de grâu 0.237 100% 

 
Linia F06622G2-1 a fost recomandată ca genitor pentru rezistenţa la viroza 
piticirii şi îngălbenirii (BYDV) şi pentru creşterea reflectanţei lanului, ambele 
caracteristici putând contribui la îmbunătăţirea adaptabilităţii viitoarelor soiuri 
de grâu la schimbările climatice. 

 

4.7. materiale, procese şi produse inovative      [] 
4.8. spaţii şi securitate [] 

 

4.9. cercetări socio-economice şi umaniste [] 
5) DOMENII DE 
APLICABILITATE8) |0|1_|; |_|_|; |_|_| 

  

6.1. produs nou [] 6) CARACTERUL 
INOVATIV 6.2. produs modernizat [x] 

Nouă sursă de rezistenţă la BYDV transferată de la Triticale. Are albedo ridicat, ceea ce 



6.3. tehnologie nouă [] 
6.4. tehnologie 
modernizată   [] 
6.5. serviciu nou [] 
6.6. serviciu 
modernizat   [] 
6.7. altele 
...............................   [] 

reduce temperatura lanului. Nouă sursă de rezistenţă la BYDV transferată de la Triticale. Are 
albedo ridicat, ceea ce reduce temperatura lanului. 

INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA  INTELECTUALĂ  
documentaţie tehnico-economică    [] nr. ....... data 

.................. 
cerere înregistrare brevet de invenţie [] nr. ....... data 

.................. 
brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional) [] nr. ....... data 

.................. 
cerere înregistrare modele şi desene  industriale  protejate                                                              [] nr. ....... data 

.................. 
modele şi desene industriale protejate  înregistrate (naţional, european, internaţional)                                                 [] nr. ....... data 

.................. 
cerere înregistrare marcă înregistrată [] nr. ....... data 

.................. 
mărci înregistrate  (naţional, european, internaţional)                                           [] nr. ....... data 

.................. 
cerere înregistrare copyright   [] nr. ....... data 

.................. 
înregistrare copyright  (naţional, european, internaţional)                                                 [] nr. ....... data 

.................. 
cerere înregistrare: reţete, indicaţii geografice , specii  vegetale şi animale, etc.                                       [] nr. ....... data 

.................. 

 

înregistrare: reţete, indicaţii geografice, specii vegetale  şi animale, etc. (naţional, european, internaţional)           [] nr. ....... data 
.................. 

 
TABEL NR. 210) 

7)11 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII    

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE       …………………………………………. 12)  
 

Nr. 
crt.  

 VALOAREA DE LA 
CARE   ÎNCEPE 
NEGOCIEREA   

PROCES 
VERBAL 
NR./DATA13)    

MOD DE     VALORI- 
FICARE14) 

ACTUL   PRIN CARE  
S-A REALIZAT 
VALORIFICAREA15) 

VALOAREA   
NEGOCIATĂ16) BENEFICIAR17) IMPACT18)     

PERSOANE  
AUTORIZATE19) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1         
2         
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REGISTRUL DE EVIDENŢĂ                                             
   A REZULTATELOR ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE   

ANUL 2010   



 
 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE  DEZVOLTARE AGRICOLÃ FUNDULEA1) 

 

                                                                                                              

a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        TABEL NR. 1 2) 

DENUMIREA PROIECTULUI     2929 Perspective de progres genetic în ameliorarea de soiuri 
de grâu şi triticale pentru sistemul de agricultură ecologică 

CATEGORIA DE PROIEC T PC 

CONTRACT DE FINANŢARE NR. 51-100 DATA 18 09 2007 DURATA CONTRACT 38 LUNI ACRONIM  PROGRAM AmGrEco 
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE) 877892 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE [BUGET DE STAT] 856 892 LEI 

REZULTATELE CERCETĂRII APARŢIN 1.INCDA-Fundulea ; 2 SCDA-Simnic 
3. Prod BioAgro SRL Sibiu sediul Ciolanesti –jud. Teleorman CONFORM ART 45  DIN CONTRACTUL NR. 51 100 

 
1) DENUMIRE REZULTAT4)                      Nikifor-linie de grau de toamna introdusa in reteau oficiala de testare a ISTIS in vederea inregistrarii  
2) CATEGORIA REZULTATULUI    
(conform art. 74, nr. O.G. 57/2002) Rezultat final Rezultate5) intermediare CARACTERISTICI     ALE    REZULTATULUI  FINAL   

2.1. documentaţii, studii, lucrări     [] [] 
2.2. planuri, scheme [] [] 
2.3. tehnologii [] [] 
2.4. procedee, metode [] [] 
2.5. produse informatice   [] [] 
2.6. reţete, formule      [] [] 
2.7. obiecte fizice/produse    [x] [] 
2.8. brevet invenţie/altele asemenea [] [] 

3.1. soluţie/model conceptual         [] 
3.2. model experimental/funcţional    [] 
3.3. prototip [] 
3.4. instalaţie pilot sau echivalent   [] 

3) STADIUL DE DEZVOLTARE   

3.5. altele ...............................   [] 
4.1. tehnologiile societăţii informaţionale [] 
4.2. energie [] 

4) DOMENIUL DE CERCETARE               

4.3. mediu    [] 

Principalele caracteristici: 
Linia Nikifor are tufa plantei 

semierecta în faza de înfrãţire, cu frunze de 
culoare verde deschis, frunza steag, teaca 
frunzei steag si gatul spicului sunt acoperite de 
un strat ceros puternic.  

Paiul este de talie medie, 90-100 
cm, asemanator ca talie cu soiurile martor 
Flamura 85 si Dropia. Spicul este de culoare 
albă, semilax, aristat, de formã piramidalã şi cu 
poziţia seminutantã la maturitate. Boabele de 
mărime medie, de formã alungitã, culorea roşie 
şi au în condiţii normale de culturã, o masã a 
1000 de boabe de 40-45 g (mai micã cu 3-4g 
decât soiurile Dropia,şi Flamura 85 ) şi o masa 
hectolitricã de 77-79 kg/hl (mai mare 1-1,4 kg 
decât la soiurile Dropia) 

Este o linie precoce (înspică cu o zi 
înaintea soiului Dropia), cu rezistenţă bună la 
cădere şi iernare. Este foarte rezistenta la 
secetă, testele fiziologice evidenţiind o 
rezistenţă superioară a acestei linii la stresul 
provocat de deficitul hidric, bazată în special 

 

FIŞA DE EVIDENŢĂ Nr. 1



4.4. sănătate   [] 
4.5. agricultură, securitatea şi siguranţa alimemtara [x] 

4.6. biotehnologii   [] 

pe o capacitate de reglare osmotică mai ridicată 
si datorita albedoului mare al plantei dat de 
stratul de pruina ce acopera, frunzele, paiul si 
spicul. Este o linie cu rezistenta genetica la 
rugina bruna, fainare si malura, ceea ce o 
recomanda a fi cultivata si in conditii de 
agricultura ecologica. Linia Nikifor are o 
rezistenta buna la incoltire in spic, fiind din 
acest motiv mai putin afectate calitate semintei 
si calitate de panificatie in coditiile favorabile 
manifestarii acestui fenomen. De asemenea, 
are paiul plin, ceea ce ii confera rezitenta la 
viespea paiului (Cefus pigmeus). 

Linia a depãşit soiurile martor 
Dropia si Flamura 85 în medie cu 6-7%, sporul 
de producţie fiind mult mai mare în condiţii de 
secetă. Are caracteristici bune de morărit si 
panificaţie. fiind superior calitativ soiului 
Fundulea 4, pentru toţi indicii. Calitatea de 
panificaţie a liniiei Nikifor poate fi consideratã 
uşor inferioară soiului Dropia, cãruia îi este 
însă superioara în medie pentru volumul pâinii 
şi indicele de cădere. 
Eficienta economica:  

Realizează în medie sporuri de 
producţie de 6-7% faţă de soiurile martor 
Flamura 85 si Dropia în aceleaşi condiţii 
tehnologice, sporurile fiind mult mai mari în 
condiţii de secetă. 

 
Domeniul de aplicabilitate:  

Agricultura, fiind recomandata, 
dupa inregistrare, a se cultiva in zona de 
campie din sudul ţării, Dobrogea şi Moldova, 
mai ales în zonele mai frecvent expuse riscului 
unor secete prelungite, atat in cultura 
convetionala cat si in sistemul ecologic de 
cultura. Destinaţia de utilizare a recoltei este în 
panificaţie. 
Beneficiari potentiali: 
Societaţi agricole comerciale, asociaţii de 
proprietari, cultivatori particulari 

4.7. materiale, procese şi produse inovative      [] 
4.8. spaţii şi securitate [] 

 

4.9. cercetări socio-economice şi umaniste [] 
5) DOMENII DE APLICABILITATE8) |0|1|; |_|_|; |_|_| 

  

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou [] Prima linie de perspectiva romaneacsca de grau rezistenta la malura si cu pailul plin, rezistenta 



6.2. produs modernizat [x] 
6.3. tehnologie nouă [] 
6.4. tehnologie modernizată   [] 
6.5. serviciu nou [] 
6.6. serviciu modernizat   [] 
6.7. altele ...............................   [] 

la viespea paiului.  

INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA  INTELECTUALĂ  
documentaţie tehnico-economică    [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare brevet de invenţie [] nr. ....... data .................. 
brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional) [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare modele şi desene  industriale  protejate                                                              [] nr. ....... data .................. 
modele şi desene industriale protejate  înregistrate (naţional, european, internaţional)                                   [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare marcă înregistrată [] nr. ....... data .................. 
mărci înregistrate  (naţional, european, internaţional)                                           [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare copyright   [] nr. ....... data .................. 
înregistrare copyright  (naţional, european, internaţional)                                                 [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare: reţete, indicaţii geografice , specii  vegetale şi animale, etc.                                       [] nr. ....... data .................. 

 

înregistrare: reţete, indicaţii geografice, specii vegetale  şi animale, etc. (naţional, european, 
internaţional)           [] nr. ....... data .................. 

 
TABEL NR. 210) 

7)11 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII    

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE       …………………………………………. 12)  
 

Nr. 
crt.  

 VALOAREA DE LA 
CARE   ÎNCEPE 
NEGOCIEREA   

PROCES 
VERBAL 
NR./DATA13)    

MOD DE     VALORI- 
FICARE14) 

ACTUL   PRIN CARE  
S-A REALIZAT 
VALORIFICAREA15) 

VALOAREA   
NEGOCIATĂ16) BENEFICIAR17) IMPACT18)     

PERSOANE  
AUTORIZATE19) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1         
2         

 



 
1) DENUMIRE REZULTAT4)                      Negoiu- linie de triticale introdusa in reteau oficiala de testare a ISTIS in vederea inregistrarii. 
2) CATEGORIA REZULTATULUI    
(conform art. 74, nr. O.G. 57/2002) Rezultat final Rezultate5) intermediare CARACTERISTICI     ALE    REZULTATULUI  FINAL   

2.1. documentaţii, studii, lucrări     [] [] 
2.2. planuri, scheme [] [] 
2.3. tehnologii [] [] 
2.4. procedee, metode [] [] 
2.5. produse informatice   [] [] 
2.6. reţete, formule      [] [] 
2.7. obiecte fizice/produse    [x] [] 
2.8. brevet invenţie/altele asemenea [] [] 

3.1. soluţie/model conceptual         [] 
3.2. model experimental/funcţional    [] 
3.3. prototip [] 
3.4. instalaţie pilot sau echivalent   [] 

3) STADIUL DE DEZVOLTARE   

3.5. altele ...............................   [] 
4.1. tehnologiile societăţii informaţionale [] 
4.2. energie [] 
4.3. mediu    [] 
4.4. sănătate   [] 
4.5. agricultură, securitatea şi siguranţa alimemtara [x] 

4) DOMENIUL DE CERCETARE               

4.6. biotehnologii   [] 

Principalele caracteristici: 
Linia Negoiu are tufa plantei in faza de 
infratire semiculcata, frunza steag are portul 
erect dupã faza de burduf, cu limbul de latime 
si de lungime medii spre mari. Are cerozitate 
pronuntata pe frunze, gatul spicului si pe spic. 
Paiul este gros cu talia plantei cuprinsa intre 
110-115 cm, fiind mai scundã cu 5-8 cm decat 
cea a soiul martor Titan. Spicul este mare, alb, 
aristat de formã piramidalã şi cu poziţia 
nutantã la maturitate. Boabele sunt mari, de 
formã alungitã, culorea roşie deschisã şi au, în 
condiţii normale de culturã, o masã a 1000 de 
boabe de 46-48 g şi o masa hectolitricã de 72-
75 kg/hl; 
Linie semitardiva cu rezistenta foarte buna la 
cădere si iernare. Este rezistentã la actualele 
rase rãspândite în Romania de ruginã galbenã, 
ruginã brunã, şi de fãinare si are nivel bun de 
rezistenţã la septoriozã, rezistenţã mijlocie la 
fuzarioza spicului si este tolerantă la toxicitatea 
ionilor de aluminiu. Previne imburuienarea 
lanurilor prin densitate ridicata de plante 
pe/mp, frunze late, ceea ce determina o 
reducere a penetrarii luminii in partea bazala a 
plantelor, creandu-se astfel conditii 
nefavorabile cresterii si dezvoltarii buruienilor. 
De asemenea, reduce gradul de imburienare a 
lanului, mai ales prin efectul alelopatic ridicat 
pe care il are asupra buruienilor. 
Are potential ridicat de producţie, realizand 
sporuri medii de 9-12% fata de soiurile martor 
Titan si Stil. 
Linie cu  caracteristici de calitate superioare 
pentru a fi utilizat, in special, in nutriţia 
animală, dar si in producerea alcoolului, 
patiserie si chiar panificaţie in amestec de 
50:50 % cu faina de grau. 
Eficienta economica:  
Realizează sporuri de producţie de 9-12% faţă 
de soirile martor Titan si Stil in aceleaşi 
condiţii tehnologice. 
Domeniul de aplicabilitate:  

 



Agricultura, fiind recomandata, dupa 
omologare, a se cultiva in zona colinara a tarii 
cu soluri podzolice cu fertilitate scazuta dar si 
in zona de campie cu soluri fertile, in cultura 
conventionala si in conditii de agricultura 
ecologica. 

Beneficiari potentiali: 
Societaţi agricole comerciale, asociaţii de 
proprietari, cultivatori particulari. 
 

4.7. materiale, procese şi produse inovative      [] 
4.8. spaţii şi securitate [] 

 

4.9. cercetări socio-economice şi umaniste [] 
5) DOMENII DE APLICABILITATE8) |0|1|; |_|_|; |_|_| 

  

6.1. produs nou [] 
6.2. produs modernizat [x] 
6.3. tehnologie nouă [] 
6.4. tehnologie modernizată   [] 
6.5. serviciu nou [] 
6.6. serviciu modernizat   [] 

6) CARACTERUL INOVATIV 

6.7. altele ...............................   [] 

Lini Negoiu, capacitate alelopatica ridicata fata de buruieni, rezistenta la boli foliare si toleranta 
la ionii de Al³ 
 

INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA  INTELECTUALĂ  
documentaţie tehnico-economică    [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare brevet de invenţie [] nr. ....... data .................. 
brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional) [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare modele şi desene  industriale  protejate                                                              [] nr. ....... data .................. 
modele şi desene industriale protejate  înregistrate (naţional, european, internaţional)                                  [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare marcă înregistrată [] nr. ....... data .................. 
mărci înregistrate  (naţional, european, internaţional)                                           [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare copyright   [] nr. ....... data .................. 
înregistrare copyright  (naţional, european, internaţional)                                                 [] nr. ....... data .................. 
cerere înregistrare: reţete, indicaţii geografice , specii  vegetale şi animale, etc.                                       [] nr. ....... data .................. 

 

înregistrare: reţete, indicaţii geografice, specii vegetale  şi animale, etc. (naţional, european, 
internaţional)           [] nr. ....... data .................. 

 
TABEL NR. 210) 

7)11 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII    



8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE       …………………………………………. 12)  
 

Nr. 
crt.  

 VALOAREA DE LA 
CARE   ÎNCEPE 
NEGOCIEREA   

PROCES 
VERBAL 
NR./DATA13)    

MOD DE     VALORI- 
FICARE14) 

ACTUL   PRIN CARE  
S-A REALIZAT 
VALORIFICAREA15) 

VALOAREA   
NEGOCIATĂ16) BENEFICIAR17) IMPACT18)     

PERSOANE  
AUTORIZATE19) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1         
2         

 



   1) denumirea persoanei juridice executante (persoană juridică executantă este considerată persoană juridică care a obţinut rezultatele cercetării, 
în mod direct şi nemijlocit, conform art. 74 alin. (3) din O.G. nr. 57/2002);  
   2) se completează o singură dată, la 30 de zile de la data aprobării raportului de activitate al proiectului de cercetare-dezvoltare;  
   3) se completează denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obţinerea rezultatului;  
   4) se trece denumirea rezultatului cercetării (nu se trece denumirea proiectului);  
   5) se trec rezultatele cercetării din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate şi valorificate independent de 
includerea în rezultatul final;  
   6) se prezintă structura, datele tehnice, parametrii de funcţionare specifici rezultatului final;  
   7) se inserează poza rezultatului/produsului final;  
   8) conform CAEN 2008, 2 cifre;  
   9) justificare (se explică, în maximum 100 caractere, în ce constă noutatea);  
   10) se completează în termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valorificare a rezultatului cercetării;  
   11) se actualizează pentru fiecare acţiune de valorificare a rezultatului cercetării;  
   12) se va trece denumirea rezultatului final sau, după caz, a rezultatului (lor) intermediare(e);  
   13) se vor trece numărul şi data la care a fost încheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a 
stabilit valoarea de la care începe negocierea şi se precizează codul procedurii specifice, aprobată la nivelul organului cu atribuţii de conducere 
(ex. consiliul de administraţie), în baza căreia se realizează valorificarea rezultatelor obţinute în urma activităţilor de cercetare-dezvoltare, cu 
respectarea reglementărilor legale în vigoare;  
   14) vânzare produs/tehnologie; furnizare servicii; închiriere, concesionare, preluare în producţia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer 
drepturi de proprietate intelectuală;  
   15) se va trece nr. şi data semnării actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetării;  
   16) valoarea rezultatelor cercetării este stabilită la preţul negociat între părţi;  
   17) se completează denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetării (date de contact operator economic, adresă, oraş, judeţ, telefon, fax, 
e-mail, website)  
   18) se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obţinute la beneficiar asociate aplicării rezultatelor cercetării, anual, pentru o 
perioadă de 5 ani;  
   19) numele şi semnătura persoanei autorizate să completeze fişa de evidenţă şi al persoanei din cadrul compartimentului financiar-contabil 
responsabil cu verificarea datelor.  
 
 


