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FISA DE EVIDENTA Nr. .............3. 

a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

  TABEL NR. 12 
DENUMIREA PROIECTULUI:  Studiul corologic al categoriilor sozologice 

din flora judeţului Argeş pentru refacerea 

fitopopulaţiilor periclitate prin metode 

convenţionale şi biotehnologice de înmulţire.  

CATEGORIA DE PROIECT: 3 MEDIU 

CONTRACT DE FINANTARE Nr.  32-160 din 
01.10.2008 

DURATA CONTRACT 36  LUNI ACRONIM PROGRAM SALVNAT 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE 

SURSE) 
834002,09 LEI  VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE  

[BUGET DE STAT] 
834002,09 LEI  

REZULTATELE CERCETARII APARTIN        1 Universitatea din Piteşti 
2 Muzeul Judeţean Argeş 
3. BIOPHAN Natura Naturans Băiculeşti 

CONFORM ART. 45 (1) DIN CONTRACTUL NR. 32.160 din 
01.10.2008 

1) DENUMIRE REZULTAT4 Biotehnologie in vitro pentru înmulţirea speciilor Arnica montana, Cypripedium calceolus, Angelica 
archangelica, Trollius europaeus 

2) CATEGORIA REZULTATULUI  
(conform art. 74, nr. O.G. 57/2002)              

Rezultat final      Rezultate5) 
intermediare 

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL        

2.1. documentatii, studii, lucrari     x  Aplicarea la scară industrială a tehnologiei 
de înmulţire in vitro pentru speciile Arnica 

montana, Cypripedium calceolus, 
Angelica archangelica, Trollius 
europaeus permite elaborarea unor 
strategii moderne si eficiente pentru 
conservarea biodiversitatii si cresterea 
efectivelor populationale in habitate in 
care specia a devenit vulnerabila. 
Caracterul social al tehnologiei realizate 
consta în transferului tehnologic  in 
activitatea de producţie în domenii cu 
forta de munca calificata. Aceste specii din 
flora spontană se regăsesc în Lista Roşie 
europeană.  
 

 

 

  

 

2.2. planuri, scheme                     
2.3. tehnologii                        x  
2.4. procedee, metode                    
2.5. produse informatice                 
2.6. retete, formule                     
2.7. obiecte fizice/produse              
2.8. brevet inventie/altele asemenea     

3) STA3DIUL DE DEZVOLTARE 

3.1. solutie/model conceptual                 
3.2. model 
experimental/functional           

x 

3.3. prototip                                 

http://www.legestart.ro/Ordonanta-nr-57-din-2002-(MTQzMjA-).htm


3.4. instalatie pilot sau echivalent           
1. SCHEMA TEHNOLOGICĂ DE ÎNMULŢIRE 

 IN VITRO A SPECIEI ARNICA MONTANA  

 Rezultatele obţinute privind înmulţirea in vitro la arnica, au permis elaborarea 
schemei tehnologice, cu reprezentarea fazelor de cultură şi timpii de realizare 
 

Faza 0 
Materialul biologic 

 se recoltează rozete în faza de vegetaţie; 
 păstrare în frigider la 4°C; 
 fasonare; 
 presterilizare în apă de robinet + 2 – 3 picături 

Domestos; 
 sterilizarea materialului biologic: 2 minute în  C2H5OH 

şi  4 minute în CaCl2O2. 

Faza 1 
Iniţierea şi stabilizarea 
culturii in vitro 

 fitoinocul  reprezentat de meristem cu 1-2 primordii 
foliare; 

 mediu nutritiv: macroelemente, microelemente şi 
vitamine MS ½, 20 mg/l NaFeEDTA, 2 mg/l BAP, 0,005 
mg/l ANA, 20000 mg/l dextroză, 7000 mg/l agar; 

 camera  de creştere: 22±2°C, fotoperioadă 14 ore, 
intensiate luminoasă 2500 lucşi. 

 durata: 20 de zile 

Faza 2 
Multiplicarea in vitro 

 mediu nutritiv: macroelemente, microelemente şi 
vitamine MS; 32 mg/l NaFeEDTA; 0,1 mg/l IBA; 0,4 
mg/l BAP; 0,2 mg/l ANA; 40000 mg/l dextroză; 7000 
mg/l agar; 

 camera de creştere: 22±2°C, fotoperioadă 14 ore, 
intensitate luminoasă 2500 lucşi; 

 durata: 35 zile. 
 

Faza 3 
Înrădăcinarea in vitro 

 mediul nutritiv: macroelemente şi microelemente MS 
½ , vitamine LS; 38 mg/l NaFeEDTA; 0,1 mg/l IBA; 0,2 
mg/l ANA, 30000 mg/l dextroză, 7000 mg/l agar, 300 
mg/l cărbune activ; 

 camera de creştere: 22±2°C, fotoperioadă 14 ore, 
intensitate luminoasă 2500 lucşi; 

 durata: 30 zile. 
Faza 4 
Aclimatizarea 

 microrozete cu înălţimea de 3-4 cm; 
 sistem radicular scurtat de 1,5-2 cm; 

3.5. altele ............................  

4) DOMENIUL DE CERCETARE 

4.1. tehnologiile societatii 
informationale 

 

4.2. energie                                  
4.3. mediu                                   X 
4.4. sanatate                                 
4.5. agricultura, securitatea si 
siguranta alimentara        

 

4.6. biotehnologii                            
4.7. materiale, procese si 
produse inovative 

 

4.8. spatii si securitate                     
4.9. cercetari socio-economice si 
umaniste   

 



vitroplantelor  preaclimatizare 48 de ore în vasele de cultură cu 
folia perforată; 

 substrat nutritiv: amestec de turbă cu perlit (1:1) 
sau perlit; 

 durata: 25 de zile. 
Materialul săditor, obţinut prin biotehnologia de înmulţire in vitro, a parcurs 

faza de aclimatizare, la sfârşitul căreia temperatura a fost scăzută la 18°C, 

după care, fără a fi fortificat a fost transportat şi plantat în etajul montan 

superior din masivul Iezer. 

In cadrul ariei selectate din Masivul Iezer s-au stabilit 4 sole de 

experimentare si monitorizare a speciei Arnica montana obţinută prin 

inmulţire generativă şi înmulţire in vitro.  

 În vederea plantării, terenul solelor a fost decopertat (vegetaţia 

ierboasă a fost înlăturată), iar cu ajutorul plantatorului au fost deschise 

gropi, în care s-au introdus plantele cu balot. Fiecare solă experimentală a 

fost realizată prin plantarea a 30 de fitoindivizi. In urma procesului de 

monitorizare, a reieşit că s-au aclimatizat 24 de plante (80%) obţinute pe 

cale generativă prin seminţe şi 26 de plante (85,5 %) obţinute prin 

tehnologii moderne de multiplicare in vitro. 

  



 
 

 

2. SCHEMA TEHNOLOGICĂ DE ÎNMULŢIRE 

 IN VITRO A SPECIEI TROLLIUS EUROPAEUS L. 

 Rezultatele obţinute privind înmulţirea in vitro la bulbucii de munte, 

au permis elaborarea schemei tehnologice, cu reprezentarea fazelor de 

cultură  şi durata de realizare 

Faza 0 
Materialul biologic 

 se recoltează plante în faza de vegetaţie; 
 păstrare în frigider la 4°C; 
 fasonare; 
 presterilizare în apă de robinet + 2 – 3 picături Domestos; 
 sterilizarea materialului biologic: 4 minute în  C2H5OH şi  5 

minute în CaCl2O2. 
Faza 1  fitoinocul  reprezentat de meristem cu 1-2 primordii 



Iniţierea şi stabilizarea 
culturii in vitro 

foliare; 
 mediu nutritiv: macroelemente, microelemente şi 

vitamine MS ½, 20 mg/l NaFeEDTA, 2 mg/l BAP, 0,005 
mg/l ANA, 20000 mg/l zaharoză, 7000 mg/l agar; 

 camera  de creştere: 23±2°C, fotoperioadă 14 ore, 
intensiate luminoasă 2500 lucşi. 

 durata: 20 de zile 

Faza 2 
Multiplicarea in vitro 

 mediu nutritiv: macroelemente, microelemente MS, 
vitamine LS; 30 mg/l NaFeEDTA; 1 mg/l BAP; 0,5 mg/l 
ANA; 0,1 mg/l GA3; 40000 mg/l dextroză; 7500 mg/l agar; 
5 mg/l acid ascorbic;  

 camera de creştere: 23±2°C, fotoperioadă 14 ore, 
intensitate luminoasă 2500 lucşi; 

 durata: 30 zile. 

Faza 3 
Înrădăcinarea in vitro 

 mediul nutritiv: macroelemente, microelemente şi 
vitamine MS; 38 mg/l NaFeEDTA; 1,5 mg/l AIA; 32000 
mg/l dextroză, 7500 mg/l agar, 300 mg/l cărbune activ; 

 camera de creştere: 23±2°C, fotoperioadă 14 ore, 
intensitate luminoasă 2500 lucşi; 

 durata: 30 zile. 

Faza 4 
Aclimatizarea 
vitroplantelor 

 microrozete cu înălţimea de 4-5 cm; 
 sistem radicular scurtat de 1,5-2 cm; 
 preaclimatizare 48 de ore în vasele de cultură cu folia 

perforată; 
 substrat nutritiv: amestec de turbă cu perlit (1:1); 
 durata: 15 zile. 

 Materialul săditor obţinut prin biotehnologia de înmulţire in vitro a 

fost transportat şi plantat în zona Rucăr, realizându-se 2 sole 

experimentale. Vitroplantele au fost fortificate la ghiveci, în amestec de 

turbă cu perlit (2:1). In acelaşi areal s-au implementat 2 sole 

experimentale cu specia Trollius obţinută prin înmulţire vegetativă. Acesta 

s-a efectuat prin despărţirea tufei de bulbuci de munte.  

 Procedura de plantare, a prevăzut decopertarea terenului ales 

pentru înfiinţarea solelor (vegetaţia ierboasă a fost înlăturată), iar cu 

ajutorul plantatorului au fost deschise gropi, în care s-au introdus plantele 

cu balot. 



 Observaţiile făcute în perioada de monitorizare relifează capacitatea 

bună de adaptare la condiţiile naturale ale bulbucilor de munte. Procentul 

de aclimatizare al plantelor obţinute prin tehnologia in vitro a fost de 90 % 

în timp ce pentru plantele obţinute pe cale vegetativă, procentul de 

aclimatizare a fost de 84 %.  

  

 

3. SCHEMA TEHNOLOGICĂ DE ÎNMULŢIRE 

 IN VITRO A SPECIEI ANGELICA ARCHANGELICA L.  

 Rezultatele obţinute privind înmulţirea in vitro la angelica, au permis 



elaborarea schemei tehnologice, cu reprezentarea fazelor de cultură  şi 

durata de realizare a întregii biotehnologii 

Faza 0 
Materialul biologic 

 se recoltează plante în faza de vegetaţie; 
 păstrare în frigider la 4°C; 
 fasonare; 
 presterilizare în apă de robinet + 2 – 3 picături Domestos; 
 sterilizarea materialului biologic: 4 minute în  C2H5OH şi  6 

minute în CaCl2O2. 

Faza 1 
Iniţierea şi stabilizarea 
culturii in vitro 

 fitoinocul  reprezentat de meristem cu 1-2 primordii 
foliare; 

 mediu nutritiv: macroelemente, microelemente şi 
vitamine MS ½, 32 mg/l NaFeEDTA, 0,4 mg/l BAP, 0,2 mg/l 
AIA, 20000 mg/l zaharoză, 7000 mg/l agar; 

 camera  de creştere: 23±2°C, fotoperioadă 14 ore, 
intensiate luminoasă 2500 lucşi. 

 durata: 20 de zile 

Faza 2 
Multiplicarea in vitro 

 mediu nutritiv: macroelemente şi microelemente MS, 
vitamine W; 32 mg/l NaFeEDTA; 0,5 mg/l BAP; 40000 mg/l 
dextroză; 7500 mg/l agar;  

 camera de creştere: 23±2°C, fotoperioadă 14 ore, 
intensitate luminoasă 2500 lucşi; 

durata: 35 zile. 

Faza 3 
Înrădăcinarea in vitro 

 mediul nutritiv: macroelemente şi microelemente MS ½ ;  
vitamine LF; 38 mg/l NaFeEDTA; 0,4 mg/l ANA; 30000 
mg/l dextroză; 7500 mg/l agar; 300 mg/l cărbune activ; 

 camera de creştere: 23±2°C, fotoperioadă 14 ore, 
intensitate luminoasă 2500 lucşi; 

durata: 30 zile. 

Faza 4 
Aclimatizarea 
vitroplantelor 

 microrozete cu înălţimea de 4-5 cm; 
 sistem radicular scurtat de 1,5-2 cm; 
 preaclimatizare 48 de ore în vasele de cultură cu folia 

perforată; 
 substrat nutritiv: amestec de turbă cu perlit (1:1); 
 durata: 15 zile. 

În vederea repopulării, s-au efectuat in bazinul superior al râului Capra din 

Munţii Făgăraş, 4 sole demonstrative. Terenul solelor a fost decopertat (s-



au înlăturat pietrele şi vegetaţia ierboasă), iar cu ajutorul plantatorului au 

fost deschise gropi, în care s-au introdus plantele cu balot. Materialul 

săditor a fost constituit din vitroplante fortificate la ghiveci, de diferite 

dimensiuni şi plante obţinute din seminţe pe cale generativă.  

 Fitoindivizii transplantaţi au fost monitorizaţi la diferite perioada de timp. In 

urma monitorizării s-a constat că plantele obţinute prin tehnologii moderne de 

multiplicare in vitro au avut un comportament, în ceea ce priveşete aclimatizarea, mai 

bun, comparativ cu plantele obţinute prin seminţe.  

  

  



 

4. SCHEMA TEHNOLOGICĂ DE ÎNMULŢIRE 

 IN VITRO A SPECIEI CYPRIPEDIUM CALCEOLUS L. 

 Rezultatele obţinute privind înmulţirea in vitro la Papucul doamnei, 

au permis elaborarea schemei tehnologice, cu reprezentarea fazelor de 

cultură  şi durata de realizare 

Faza 0 
Materialul biologic 

 se recoltează plante în faza de vegetaţie; 
 păstrare în frigider la 4°C; 
 fasonare; 
 presterilizare în apă de robinet + 2 – 3 picături Domestos; 
sterilizarea materialului biologic: 5 minute în  C2H5OH şi  8 

minute în CaCl2O2. 

Faza 1 
Iniţierea şi stabilizarea 
culturii in vitro 

 fitoinocul  reprezentat de meristem cu 1-2 primordii 
foliare; 

 mediu nutritiv: macro şi micro MS ½ n, vitamine LS ½ n; 
0,5 mg/l BAP; 0,01 mg/l ANA; 0,1 mg/l AG3; 5 mg/l acid 
ascorbic; 40 g/l dextroză şi 7 g/l agar; 

  camera  de creştere: 23±2°C, 14 zile la întuneric şi 16 yile 
la fotoperioadă de 14 ore, intensiate luminoasă 2500 
lucşi. 

 durata: 30 de zile 
Faza 2  mediu nutritiv: macroelemente şi microelemente MS; 



Multiplicarea in vitro vitamine LS; 32 mg/l NaFeEDTA; 0,5 mg/l kinetină; 0,2 
mg/l acid indolilacetic; 40 g/l dextroză şi 7 g/l agar; 

 camera de creştere: 23±2°C, fotoperioadă 14 ore, 
intensitate luminoasă 2500 lucşi; 

durata: 35 zile. 

Faza 3 
Înrădăcinarea in vitro 

 mediul nutritiv: macroelemente şi microelemente MS ½ ; 
vitamine LS; 38 mg/l NaFeEDTA; 0,8 mg/l acid AIB; 20 g/l 
dextroză şi 7 g/l agar; 

 camera de creştere: 23±2°C, fotoperioadă 14 ore, 
intensitate luminoasă 2500 lucşi; 

 durata: 35 zile. 

Faza 4 
Aclimatizarea 
vitroplantelor 

 plantule  cu înălţimea de 3-4 cm; 
 sistem radicular nefasonat; 
 preaclimatizare 48 de ore în vasele de cultură cu folia 

perforată; 
 substrat nutritiv: amestec de turbă cu perlit (2:1); 

durata: 20 zile. 

Materialul săditor obţinut prin biotehnologia de înmulţire in vitro, a fost 

transportat şi plantat în zona Rucăr, singura staţiune citată pentru Papucul 

doamnei din judeţul Argeş. Vitroplantele au fost fortificate la ghiveci. 

 Plantarea s-a făcut în diverse zone ale pajiştei, săpându-se mici 

gropi, în care s-au introdus plantele cu balot. 

 Observaţiile făcute în perioada de monitorizare demonstrează capacitatea 

foarte bună de adaptare la condiţiile naturale, procentul de aclimatizare fiind de 90%. 



  

 

 

  



 

 
 

5) DOMENII DE APLICABILITATE8     I0I1I;  I7I3I • s-a întocmit un  conspect floristic al judeţului Argeş şi a unei baze de date online 
privind morfologia, ecologia, corologia, fitosociologia  

• intocmirea unei catalog al categoriilor sozologice din judeţul Argeş  
• realizarea unor tehnologii moderne de înmulţire pentru unele specii periclitate, in 

vederea refacerii populatiilor acestora  
• Model experimental pentru producerea materialului de înmulţire la Arnica 

montana, prin tehnologii in vitro 
• Model experimental pentru producerea materialului de înmulţire la Trollius 

europaeus, prin tehnologii in vitro 
• Model experimental pentru producerea materialului de înmulţire la Angelica 

archangelica, prin tehnologii in vitro 
• Model experimental pentru producerea materialului de înmulţire la 

Cypripedium calceolus, prin tehnologii in vitro 
• Model funcţional pentru producerea materialului de înmulţire la Arnica 

montana, prin tehnologii in vitro 

6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou                               
 6.2. produs modernizat                       X 

 6.3. tehnologie noua                          
 6.4. tehnologie modernizata                   

 6.5. serviciu nou                             

 6.6. serviciu modernizat                      

 6.7. altele ...........................  

 

 INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA     
documentatie tehnico-economica               X  

cerere inregistrare brevet de inventie         

brevet de inventie inregistrate 
(national, european, international)                    

 nr. ....... data .................. 

cerere inregistrare modele si desene industriale protejate                         nr. ....... data .................. 

modele si desene industriale protejate inregistrate  
(national, european, international)          

 nr. ....... data .................. 

cerere inregistrare marca inregistrata        nr. ....... data .................. 

marci inregistrate                           
(national, european, international)          

 nr. ....... data .................. 



cerere inregistrare copyright                 nr. ....... data .................. 

inregistrare copyright                       
(national, european, international)          

 nr. ....... data .................. 

cerere inregistrare: retete, geografice, specii vegetale si 
animale, etc. 

 nr. ....... data .................. 

inregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetale si 
animale, etc.  
(national, european, international)          

 nr. ....... data .................. 

 
 
 

DIRECTOR DE PROIECT, 
Conf.univ.dr. Valeriu ALEXIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABEL NR. 210 

7)11 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII    

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

Nr. 
crt. 

VALOAREA 
DE LA CARE 

INCEPE 
NEGOCIEREA 

PROCES-
VERBAL13 
NR./DATA 

MOD DE 
VALORIFICARE14 

ACTUL15 

PRIN CARE S-A 
REALIZAT 

VALORIFICAREA 

VALOAREA 
NEGOCIATA16 

BENEFICIAR 17 IMPACT 18 PERSOANE 
AUTORIZATE 19 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

         



         

         

         

 
1)denumirea persoanei juridice executante (persoana juridica executanta este considerata persoana juridica care a obtinut rezultatele cercetarii, in mod direct si nemijlocit, conform art. 74 alin. (3) din O.G. nr. 57/2002); 
   2)se completeaza o singura data, la 30 de zile de la data aprobarii raportului de activitate al proiectului de cercetare-dezvoltare; 
   3)se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului; 
   4)se trece denumirea rezultatului cercetarii (nu se trece denumirea proiectului); 
   5)se trec rezultatele cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate si valorificate independent de includerea in rezultatul final; 
   6)se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final; 
   7)se insereaza poza rezultatului/produsului final; 
   8)conform CAEN; 
   9)justificare (se explica, in maximum 100 caractere, in ce consta noutatea); 
   10)se completeaza in termen de 10 zile de la data finalizarii activitatilor de valorificare a rezultatului cercetarii; 
   11)se actualizeaza pentru fiecare actiune de valorificare a rezultatului cercetarii; 
   12)se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului (lor) intermediare(e); 
   13)se vor trece numarul si data la care a fost incheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care incepe negocierea si se precizeaza codul procedurii 
specifice, aprobata la nivelul organului cu atributii de conducere (ex. consiliul de administratie), in baza careia se realizeaza valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea 
reglementarilor legale in vigoare; 
   14)vanzare produs/tehnologie; furnizare servicii; inchiriere, concesionare, preluare in productia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate intelectuala; 
   15)se va trece nr. si data semnarii actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii; 
   16)valoarea rezultatelor cercetarii este stabilita la pretul negociat intre parti; 
   17)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website) 
   18)se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obtinute la beneficiar asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pentru o perioada de 5 ani; 
   19)numele si semnatura persoanei autorizate sa completeze fisa de evidenta si al persoanei din cadrul compartimentului financiar-contabil responsabil cu verificarea datelor. 

 
 

Director Centru de Cercetari, 

……………………………………………………………………………………… 
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