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„Evaluarea stadiului actual şi a potenţialului de dezvoltare a producţiei legumicole ecologice în
zona de Nord Est a României – PRODLECO”
CEEX P-CD nr 31/12.01.2006
MEC-ANCS
250.000 lei
2006-2008
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi
Profesor dr. Neculai Munteanu
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”
(U.Ş.A.M.V.) Iaşi
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) Bacău
Institutul de Cercetări Biologice (I.C.B.) Iaşi, filiala INCDSB Bucureşti
Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale (ICES) „Gh.
Zane” Iaşi
- dr. ec. Bohatereţ Valentin-Mihai – responsabil ştiinţific proiect pentru ARFI/ICES
- ing. drd. Brumă Ioan Sebastian – cercetător/specialist
- drd. Matei Daniela – responsabil economic proiect
Scopul proiectului: cunoaşterea stadiului actual de dezvoltare a producţiei legumicole
ecologice şi a posibilităţilor fermelor legumicole de a trece la sistemul ecologic de producţie.
Obiectivele generale ale proiectului:
•Evaluarea resurselor de cadru natural, economic şi social pentru realizarea conversiei la producţia
legumicolă ecologică.
•Studiul atitudinii şi preferinţelor consumatorilor şi producătorilor faţă de producţia legumicolă
ecologică.
•Studiul principalilor factori de risc din producţia legumicolă ecologică.
•Studiu de caz referitoare la procesul de conversie la producţia legumicolă ecologică.
•Elaborarea conceptuală şi proiectarea modelelor de trecere (conversie) la producţia legumicolă
ecologică.
Principalele rezultate obţinute:
- s-a determinat profilul producţiei legumicole pe 425 comune din judeţele Bacău (13),
Botoşani (78), Iaşi (98), Neamţ (37), Suceava (113) şi Vaslui (86);
- s-au evaluat toate comunele din judeţele Regiunii Nord-Est cu o suprafaţă de legume
mai mare de 150 de hectare, respectiv 63, din care în Bacău 4 comune, Botoşani 13,
Iaşi 27, Neamţ 4, Suceava 10 şi Vaslui 5;
- s-au selectat pentru cercetare de teren un număr de 31 de comune;
- s-au determinat principalele specii legumicole pe comune cu tradiţie, pentru care
urmează să fie analizată şi promovată conversia producerii lor, către legumicultura
ecologică;
- s-au întocmit 31 de fişe ale localităţilor selectate pentru cercetarea aplicativă,
utilizându-se 93 de indicatori;
- s-au identificat 325 de producători legumicultori, persoane fizice din judeţele Botoşani
(156), Suceava (40), Vaslui (129), precum şi 47 de producători cu personalitate
juridică din judeţele Iaşi (25), Suceava (10), Vaslui (9) şi Botoşani (3).
http://www.uaiasi.ro/CEEXURI/PRODLECO/index_en.html

Fişa proiectului 2/CER
Titlul/denumirea/abrevierea/ proiectului

„Promovarea convergenţei regionale – potenţarea reţelei ştiinţifice în
domeniul dezvoltării rurale”

ID-ul proiectului
Sursa de finanţare
Buget/valoare totală
d.c. buget aferent ARFI
Perioada de implementare
Instituţia coordonatoare
Director de proiect/coordonator proiect
Instituţii partenere/
Unităţile participante

CEEX-M3-C3-12413 contract nr. 124/2006
MEC-ANCS

Echipa din partea CER/Funcţia în cadrul
proiectului
Descrierea proiectului
(scop/obiective/activităţi/rezultate)

33.574 lei
2006-2008
Institutul de Economie Agrară (INCE) Bucureşti
dr. ec. Violeta Florian
- Institutul de Economie Agrară (INCE) Bucureşti
- Academia de Studii Economice, Centrul de cercetări, analize şi
politici regionale, Bucureşti
- Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice
şi Sociale (ICES) „Gh. Zane” Iaşi
- dr. ec. Dobay Krisztina Melinda - responsabil ştiinţific proiect
- dr. ec. Bohatereţ Valentin-Mihai – cercetător/specialist
- ing. drd. Brumă Ioan Sebastian – administrator bază date
Scopul proiectului: cunoaşterea domeniilor de studiere a ruralului în
ţări nou integrate în UE - Polonia şi Ungaria - şi a unei ţări cu o
vechime mare în UE – Marea Britanie - care au reuşit să absoarbă
fondurile comunitare prin Proiectul Cadru 6 cât şi a formelor
instituţionale concretizate în reţelele de cercetare, care au reuşit să
aibă eficienţă socială datorită promovării, realizării şi implementării
proiectelor/programelor concentrate pe spaţiul rural în profil
regional.
Obiectivele generale ale proiectului:
schimbul de experienţă privind cercetarea ştiinţifică în
domeniul dezvoltării rurale între instituţiile CDI cu preocupări în
acest domeniu din noile state membre ale UE (Ungaria şi Polonia) şi
cele din România;
cunoaşterea caracteristicilor instituţionale ale reţelelor de
cercetare specializate în dezvoltare rurală;
stabilirea unor arii de convergenţă ştiinţifică între cercetarea
rurală din cele 3 ţări şi România.
Principalele activităţi desfăşurate de către ICES „Gh. Zane”, CER
au fost:
organizarea sesiunii ştiinţifice naţionale “Cercetarea
ştiinţifică în domeniul dezvoltării rurale. Realizări, aşteptări,
perspective” - 12-14 iulie 2007, Gălăneşti, judeţul Suceava, Casa de
Creaţie a Academiei Române, cu masa rotundă intitulată
„Promovarea convergenţei regionale – potenţarea reţelei ştiinţifice
în domeniul dezvoltării rurale”
participarea la Conferinţa internaţională „Values and
Challenges in Designing the European Rural Structures. Research
Networks Experience” - a 5-a Conferinţă a European Rural
Development Networks – 13-16 septembrie 2007, Sinaia/Cumpătu
cu comunicarea „Rural Development Networks in the North-Eastern
Region of Romania” – d-na Dobay Krisztina Melinda
deplasare în străinătate - Marea Britanie - s-a efectuat în
perioada 25-30 octombrie 2007 şi 24-27 martie 2008 la The Scottish
Agricultural College Edinburgh (SAC). Din partea Academiei
Române, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale

Website proiect
Fişiere ataşate

“Gh. Zane” a participat drd. ing. Brumă Ioan Sebastian (2007) şi
d-na dr. ec. Krisztina Melinda Dobay (2008)
organizarea conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare
internaţională “Evaluarea prospectivă a spaţiului rural. Experienţe
europene” - 20-21 martie 2008, Vaslui, Hotel Europa, cu atelierul de
lucru „Posibilităţi de dezvoltare a reţelelor de cercetare rurală cu
institutele de cercetare din state membre ale Uniunii Europene”
http://www.eadr.ro/ceex124.htm

Fişa proiectului 3/CER
Titlul/denumirea/abrevierea/ proiectului
ID-ul proiectului
Sursa de finanţare
Buget/valoare totală
d.c. buget aferent ARFI
Perioada de implementare
Instituţia coordonatoare

Director de proiect/coordonator proiect
Instituţii partenere/
Unităţile participante
Echipa din partea CER/Funcţia în cadrul
proiectului

Descrierea proiectului
(scop/obiective/activităţi/rezultate)

„Studiu privind evaluarea prospectivă a dezvoltării
economico-sociale a spaţiului rural din judeţul Vaslui”
Contract nr. 7038/24.11.2006
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
120.000 lei
2006-2008
Academia Română, Filiala Iaşi
Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”
Colectivul de Economie Rurală
dr. ec. Valentin Mihai Bohatereţ

Responsabil ştiinţific proiect: dr. ec. Krisztina Melinda Dobay
Colectivul de cercetare:
dr. ec. Valentin Mihai Bohatereţ, cercetător ştiinţific principal gradul I
dr. ec. Krisztina Melinda Dobay, cercetător ştiinţific principal gradul II
dr. ec. Petru Ivanof, cercetător ştiinţific principal gradul III
dr. ec. Daniela Matei, cercetător ştiinţific principal gradul III
drd. ing. Ioan Sebastian Brumă, cercetător ştiinţific
drd. ec. Lucian Tanasă, asistent cercetare
Obiectiv: diagnoza spaţiului rural din judeţul Vaslui în vederea schiţării
direcţiilor de dezvoltare economică-socială, orizont 2015
Scop: pregătirea structurilor instituţionale şi a comunităţilor rurale în
vederea absorbţiei sprijinului financiar post aderare din partea Uniunii
Europene
Metodologia de lucru:
coordonarea colectării informaţiilor prin serviciile tehnice de
specialitate la nivel de judeţ şi comune
proiectarea instrumentarului de lucru pentru diagnoza comunelor
testarea instrumentarului de lucru
pregătirea machetelor şi instruirea personalului operator
supravegherea operării de teren
completarea machetelor informative pe comune
culegerea informaţiilor privind proiectele, programele, investiţiile
realizate
analiza SWOT pe sate şi comune
stabilirea priorităţilor de dezvoltare la nivel de comună
colectarea ideilor de proiecte economico-sociale şi de mediu
realizarea diagnozei spaţiului rural din judeţul Vaslui şi stabilirea
microzonelor de dezvoltare
efectuarea evaluării prospective a direcţiilor de dezvoltare rurală
estimarea posibilităţilor de absorbţie a fondurilor europene
Rezultate:
Caietul Documentar al Comunei – completat de 84 administraţii
publice locale
Chestionarul completat de 2.530 respondenţi
Volumul „Posibilităţi de dezvoltare a României prin programe şi
fonduri de la Uniunea Europeană” coordonator: Bohatereţ V.M., Editura
Terra Nostra Iaşi, 2007, 500 pag.
84 de studii privind
Evaluarea prospectivă a dezvoltării

economico-sociale, orizont 2015 – a fiecărei comune din judeţul Vaslui şi a
oraşelor cu zone rurale, 84 studii x 180 pag./studiu=15.120 pagini de studiu
Ghidul „Tipuri de proiecte eligibile pentru spaţiul rural (2007 –
2013). Programe, axe, măsuri, submăsuri, domenii, activităţi, acţiuni” – se
regăseşte în fiecare studiu
Ghidul pentru comunităţi în vederea valorificării rezultatelor
cercetării
Zonarea dezvoltării economico-sociale a judeţului Vaslui
Centralizarea proiectelor identificate pe programe, axe şi măsuri
Impact:
Studiile realizate au permis beneficiarului direct, Direcţia pentru Agricultură
şi Dezvoltare Rurală Vaslui, să canalizeze eforturile de promovare a
fondurilor europene direct către beneficiarii ţintă, mărind astfel eficienţa
absorbţiei fondurilor.
Website proiect
Fişiere ataşate

Fişa proiectului 4/CER
Titlul/denumirea/abrevierea/ proiectului
ID-ul proiectului
Sursa de finanţare

„Elaborarea şi implementarea unor modele de exploataţii apicole
viabile în contextul economic european”- APIMODEL
51-058 /.14/09/2007
Bugetul de stat – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
Programul „Parteneriate în domenii prioritare”

Buget/valoare totală
d.c. buget aferent ARFI
Perioada de implementare
Instituţia coordonatoare
Director de proiect/coordonator proiect
Instituţii partenere/
Unităţile participante

Echipa din partea CER/Funcţia în cadrul
proiectului

Descrierea proiectului
(scop/obiective/activităţi/rezultate)

113.997 lei
2007-2010
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion
Ionescu de la Brad” (U.Ş.A.M.V.) Iaşi
conf. univ. dr. Gavril Ştefan
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
„Ion Ionescu de la Brad” (U.Ş.A.M.V.) Iaşi
- Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură
Bucureşti
- Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări
Economice şi Sociale (ICES) „Gh. Zane” Iaşi
- SC AGRICONS SA Iaşi
Bohatereţ Valentin – Mihai - Responsabil proiect
Dobay Krisztina Melinda - Cercetător
Matei Daniela - Cercetător
Brumă Ioan Sebastian - Cercetător
Tanasă Lucian - Cercetător
Rezumat
Propunerea de proiect - Elaborarea si implementarea unor modele de
exploatatii apicole viabile in contextul economic european APIMODEL are ca scop realizarea de cercetari a caror finalitate este
reprezentata de obtinerea unui produs economic ce va fi utilizat de
catre actualii si potentialii crescatori de albine. Produsul economic se
va concretiza intr-un ghid practic tehnico-economic pentru cresterea
albinelor in care vor fi prezentate cele mai bune variante de fluxuri
tehnologice si modele de ferma pentru anumite conditii date.
Suportul stiintific al continutului ghidului practic va fi rezultatul
cercetarilor privind analiza factorilor de productie, respectiv a
factorilor tehnici (metode si procedee de crestere si intretinere a
familiilor de albine), factorilor economici (cerere, oferta, pret),
factorilor organizatorici (managementul exploatatiei), factorilor
naturali (influenta mediului) si a factorilor conjuncturali (fenomenele
aleatorii). Proiectul propus se incadreaza in directia de cercetare
Agricultura, siguranta si securitate alimentara, subdirectiile:
Modernizarea productiei alimentare si obtinerea de produse
corespunzatoare principiilor dezvoltarii durabile si securitatii
alimentare
si
managementul
productiei
agro-alimentare
(dimensionarea optima a exploatatiilor agricole, sisteme integrate de
asigurare a activitatilor agroalimentare).
Obiectivul general al proiectului: constă în realizarea de cercetări
pentru ameliorarea tehnologiilor şi eficienţei economice a activităţii
apicole din România în contextul creşterii cerinţelor faţă de acest
domeniu de activitate sub aspectul structurii producţiei, calităţii
produselor şi polenizării culturilor entomofile.
Obiectivele etapelor:
-

Website proiect
Fişiere ataşate

Etapa I Organizarea infrastructurii de cercetare şi evaluarea
potenţialului apicol din România
Etapa a II- a Culegerea datelor operaţionale
Etapa a III- a Analiza rezultatelor obţinute
Etapa a IV- a Elaborarea şi implementarea modelelor de
exploataţii apicole la nivelul fermelor etalon
Etapa a V-a Sinteza cercetărilor şi editarea ghidurilor
practice privind modelele de exploataţii apicole viabile
http://www.uaiasi.ro/PN_2/Albine/

Fişa proiectului 5/DALFI
Titlul/denumirea/abrevierea/ proiectului
ID-ul proiectului
Sursa de finanţare
Buget/valoare totală
d.c. buget aferent ARFI
Perioada de implementare
Instituţia coordonatoare
Director de proiect/coordonator proiect
Instituţii partenere/
Unităţile participante

Echipa din partea CER/Funcţia în cadrul
proiectului

Descrierea proiectului
(scop/obiective/activităţi/rezultate)

Website proiect
Fişiere ataşate

„Model functional de estimare a dimensiunii fortei de munca real
disponibile in mediul rural”- DALFI
PNCDI, CAPACITATI - II, Contract Nr. 200 / septembrie 2008
Bugetul de stat – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
Programul PN II „Capacităţi”
69.903 lei
2008-2010
Institutul de Economie Agrară Bucureşti - Academia Română
dr. ec. Filon Toderoiu
Institutul de Economie Agrară (INCE) Bucureşti
Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi
Sociale (ICES) „Gh. Zane” Iaşi
USAMV Timişoara
Universitatea din Piteşti
Bohatereţ Valentin – Mihai - Responsabil ştiinţific de proiect
Dobay Krisztina Melinda - Cercetător/ specialist expert
Matei Daniela - Cercetător expert
Brumă Ioan Sebastian - Cercetător expert, Administrator bază date
Tanasă Lucian - Cercetător expert, Administrator bază date
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă fundamentarea
teoretică a unui model funcţional de estimare a forţei de muncă real
disponibile în mediul rural.
Obiectivele specifice şi practice ale proiectului sunt următoarele:
- Elaborarea unui model de comensurare a dimensiunii forţei de
muncă real disponibile în mediul rural;
- Estimarea pierderii / câştigului de valori economice, ca urmare a
lipsei temporare a unei părţi a forţei de muncă – emigranţii;
- Formularea unor direcţii strategice de cercetare, având ca orizont de
timp anul 2015.
http://www.eadr.ro/dalfi.htm

Fişa proiectului 6/MESAIR
Titlul/denumirea/abrevierea/ proiectului
ID-ul proiectului
Sursa de finanţare

„Modele economico-sociale de atenuare a inegalitatilor din mediul
rural in profil regional”- MESAIR
92072 / 01.10.2008
Bugetul de stat – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
Programul „Parteneriate în domenii prioritare”

Buget/valoare totală
d.c. buget aferent ARFI
Perioada de implementare
Instituţia coordonatoare

136.079 lei
2008-2011
Institutul de Economie Agrară Bucureşti - Academia Română

Director de proiect/coordonator proiect

dr. ec. Mărioara Rusu

Instituţii partenere/
Unităţile participante

Institutul de Economie Agrară (INCE) Bucureşti
Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare
Rurală, Bucureşti
ICES „Gh. Zane” Iaşi, Academia Română, Filiala Iaşi
Universitatea din Piteşti
Dobay Krisztina Melinda - Responsabil ştiinţific de proiect
Bohatereţ Valentin – Mihai - Cercetător
Matei Daniela - Cercetător
Brumă Ioan Sebastian - Cercetător
Tanasă Lucian - Cercetător
Obiectivul general al proiectului: fundamentarea teoretică a unor
modele funcţionale de atenuare a inegalităţilor economico-sociale
din rural în profil regional.
Obiective specifice:
Obiectiv specific 1: Construirea unui profil regional al grupurilor
defavorizate
Obiectiv specific 2: Fundamentarea ştiinţifică a unui indice agregat
al inegalităţii rurale
Obiectiv specific 3: Tipologizarea arealelor rurale în funcţie de
gradul de inegalitate în care se încadrează
Obiectiv specific 4: Elaborarea unor modele de atenuare a
inegalităţilor din mediul rural
Obiectiv specific 5: Elaborarea unor direcţii strategice locale de
atenuare a inegalităţilor rurale
http://www.eadr.ro/ProiectMESAIR.pdf

Echipa din partea CER/Funcţia în cadrul
proiectului

Descrierea proiectului
(scop/obiective/activităţi/rezultate)

Website proiect
Fişiere ataşate

