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Cine suntem

Rural Development Research Platform

Grup de cercetare
Misiunea noastră este cercetarea și transferul de 
cunoaștere.

Grup interdisciplinar 
Domeniul nostru de cercetare este socio-economia 
rurală, dar abordarea noastră este interdisciplinară.

Grup independent
Nu suntem subordonați instituțional și nu avem 
personalitate juridică. 



● O serie de instrumente care pot contribui 

la demararea acestui proces

Astăzi vrem să vă vorbim despre: 

● Misiunea de a introduce soiurile românești 

în patrimoniul național



De unde am pornit?

● În anul 2017, printr-un parteneriat între Academia Română, Filiala Iași, 3

stațiuni și 4 institute de cercetare agricolă din Academia de Științe Agricole și

Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și Academie de Studii Economice București

a fost scris proiectul Inventarierea, conservarea și valorificarea

durabilă a patrimoniului legumicol din ASAS „Gheorghe Ionescu-

Șișești”, prin realizarea platformei digitale Fondul Patrimoniului

Legumicol Românesc (FPLR)

● Proiectul a fost depus în competiția Proiecte complexe realizate în

consorţii CDI (PCCDI), finanțator UEFISCDI



Componența consorțiului

● IC - ICEADR - Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală – Bucureşti - dr.

Rozi - Liliana Berevoianu

● P1 - ARFI - Academia Română, Filiala Iași - dr. Ioan - Sebastian Brumă

● P2 - ICDLF Vidra - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură şi Floricultură Vidra - dr.

Șovărel Gabriela

● P3 - SCDL Buzău - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură, Buzău - dr. Eliza Teodorescu

● P4 - SCDL Bacău - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură, Bacău - dr. Brezeanu Petre

Marian

● P5 - SCDL Iernut - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură, Iernut - dr. Minerva Heitz

● P6 - ICDIMPH - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor

Horticole - HORTING , București - dr. Veringă Daniela

● P7 - INMA Bucureşti - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate

Agriculturii şi Industriei Alimentare, București - dr. Nicolae Valentin Vlăduț

● P8 - ASE București - Academia de Studii Economice din București - dr. Gabriel Popescu



Filosofia  proiectului

Proiectul nostru se află într-o deschidere paradigmatică din socio-economia Uniunii Europene, 

conform căreia produsele autentice, cu specific național, regional și local, obținute pe linia

tradiției sau a cercetării științifice, 

● fac parte din patrimoniul unei națiuni, 

● au o valoare ridicată pe piață

● și trebuie valorificate durabil și sustenabil, 

● cu accent pe conservarea și securizarea lor.

Obiectivele proiectului:  

● centralizarea rezultatelor cercetării legumicole din ASAS, 

● realizarea tezaurului legumicol din ASAS, 

● integrarea pe platforma FPLR a datelor obținute, 

● întărirea capacității Cercetare-Dezvoltare-Inovare

● diseminarea rezultatelor.



Rezultatele evaluării

“Este vorba despre un proiect bine structurat, implementat de un consorțiu 

masiv, diversificat și bine reprezentat la nivel național.”

“Totodată evaluatorii au considerat că organizarea bazei de date și valorificarea 

digitală a acestora sunt foarte importante și constituie o necesitate reală.” 

“Este vorba despre un proiect bine argumentat, care se pliază pe 

rezultatele așteptate.”

Dar…….

Proiectul nu se înscrie 100% în domeniul "Patrimoniu şi identitate 

culturală".

În final, proiectul obține 97,17 puncte, nu intră la finanțare.



Definiția patrimoniului conform Convenției de la Paris, 1972

Referință: Convenția Internațională privind Protecția Patrimoniului Mondial Cultural și Natural, Paris, 1972

“Centre istorice ale orașelor, monumente arhitectonice deosebite, vestigii antice,
culturi avansate dispărute, sanctuare, monumente industriale, parcuri și grădini,
situri culturale și opere de artă preistorice aparțin Patrimoniului Mondial UNESCO
alături de formațiuni geologice, parcuri naționale și rezervații maritime, peisaje și
habitate naturale, specii de plante și animale amenințate cu extincția.”



Definiția patrimoniului conform Convenției Cadru 2005

● Definiția patrimoniului cultural

● Patrimoniul cultural este constituit din ansamblul de resurse moştenite din trecut 

pe care oamenii le identifică, indiferent de regimul proprietăţii asupra bunurilor, ca 

pe o reflectare şi o expresie a valorilor, credinţelor, cunoştinţelor şi tradiţiilor lor 

aflate în continuă evoluţie şi include toate aspectele ce rezultă din interacţiunea, în 

timp, dintre oameni şi locuri.

Referință: Convenția-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate (Faro, 27 

octombrie 2005)



Alte definiții ale patrimoniului

● Definiția extinsă și definiția operațională

● Definiția extinsă: Patrimoniul reprezintă ansamblul tuturor bunurilor materiale și imateriale 

cu valoare ridicată și cu impact în definirea identității unei comunități și în recunoașterea 

acesteia în relația cu alte comunități.

● Definiția operațională: Patrimoniul reprezintă ansamblul constituit de: totalitatea 

obiectelor și sistemelor cu caracter material și imaterial, cu valoare identitară ridicată și 

totalitatea practicilor de conservare și transmitere a acestora către generațiile viitoare.



Kisilewicz Dan 

● Durabilitatea patrimoniului

● „Convenţia – cadru recunoaşte existenţa responsabilităţilor individuale şi colective 

faţă de patrimoniul cultural cu precizarea că protejarea şi utilizarea sa durabilă se 

efectuează cu scopul dezvoltării societăţii şi garantarea calităţii vieţii. 

● Totodată, patrimoniul cultural constituie o resursă importantă pentru integrarea 

diferitelor aspecte ale dezvoltării: de ordin cultural, ecologic, economic, social şi 

politic. 

Referință: Patrimoniul cultural - de la mărturie materială a istoriei la calitatea de resursă - Kisilewicz Dan



De ce trebuie să introducem soiurile românești în patrimoniu?

Sursa https://www.buzoienii.ro/tradatori-de-tara-celebra-ceapa-de-buzau-inregistrata-in-sua-am-luat-50-de-seminte-de-la-ei/



De ce trebuie să introducem soiurile românești în patrimoniu?

● Din respect față de munca înaintașilor, să nu uităm, fiecare soi este rodul muncii 

cercetătorului care și-a petrecut mai mult timp în laborator și pe câmpurile 

experimentale decât cu familia sa.

● Fiecare soi are o poveste, iar această poveste trebuie spusă, trebuie cunoscută de 

publicul larg.

● Fiecare soi reprezintă o parte din avuția națională.

● Din respect față de poporul român care a contribuit la obținerea  acestor rezultate 

valoroase.



Câteva concluzii cu privire la patrimoniu

● O înțelegere dinamică a ideii de patrimoniu

● Patrimoniul ne oferă posibilitatea de a pune împreună trecutul, prezentul și viitorul

într-o manieră durabilă și sustenabilă, în acord cu valorile propriei noastre identități.

● Conceptul de patrimoniu evoluează în timp, în funcție de dinamica problemelor și a 

mentalităților.

● Patrimoniul nu se reduce la simpla calificare și recunoaștere a valorilor naționale. Dimpotrivă, 

patrimoniul este și un instrument de intervenție, protecție, conservare și transmitere.

● Conceptul de patrimoniu trebuie ajustat în funcție de problemele noastre specifice.



Care ar putea fi primul pas

● Platforma digitală de asistență CDI

● Centralizarea rezultatelor activității CDI, realizarea tezaurului din ASAS, integrarea

pe platformă a datelor obținute și întărirea capacității instituționale academice

pentru diseminarea rezultatelor.

● Atragerea atenției cu privire la valoarea de patrimoniu a soiurilor românești,

pentru creșterea audienței publice a acestora, în calitatea lor de vectori de

promovare a valorilor culturale românești.

● Securizarea soiurilor prin certificarea lor, cu ajutorul unor proiecte cu finanțare

guvernamentală și extrabugetară.



Instrumente avute în vedere: 

● Cercetarea integrată

● Colaborare inter-academică și între academii și universitate

● Lanțuri de transfer de cunoaștere

● Multidisciplinaritate și interdisciplinaritate

● Echipe, grupuri și proiecte pe termen lung

● Integrare digitală: utilizarea noilor tehnologii digitale în cercetare



● Platformele digitale integrate

Instrumente avute în vedere: 

● Sisteme web complexe, cu foarte multe funcționalități

● Sisteme web de mari dimensiuni, care administrează baze de date

● Sisteme web cu instrumente colaborative

● Sisteme web cu acces public la resursele administrate și generate 

● Sisteme web care pot fi integrate cu alte sisteme sau instrumente digitale  

● Sisteme web care pot fi integrate cu instrumente non-digitale  



Aspecte privind cercetarea integrată: 

● Academia

● Academia este acea instituție de cercetare despre care se crede că se ocupă exclusiv 

cu cercetarea fundamentală, fără obiective direcționate de lumea reală a socio-

economiei. Acest lucru este observabil mai ales în cazul Academiei Române.

● De fapt, academia, în înțelesul ei larg, reprezintă singura legătură reală pe care 

cercetarea practică o poate face cu cercetarea fundamentală. Această situație este 

demonstrată destul de ușor de ASAS.

● În acest context, academia trebuie să parcurgă acest dublu traseu: dinspre 

cercetarea fundamentală și exploratorie spre cea practică și aplicată, dar și invers. 



Aspecte privind cercetarea integrată: 

● Resurse
● Atât Academia Română, cât și ASAS dispun de resurse extrem de importante 

pentru definirea identității naționale, pentru cultura română, socio-economia 

românească și, nu în ultimul rând, resurse care țin de patrimoniul național. 

● Foarte multe din aceste resurse se pierd sau se distrug datorită faptului că nu există 

instrumente pentru conservarea și transmiterea lor mai departe. 

● Un exemplu foarte trist din acest punct de vedere îl constituie dispariția soiurilor  

românești. Pentru că nu există proiecte de amploare pentru inventariere, 

înregistrare și conservare sunt pierdute foarte multe soiuri, prin înregistrarea lor în 

alte state. Nu se știe nici măcar câte dintre acestea. 



Brumă Ioan Sebastian
sebastianbruma1978@gmail.com

Codrin Dinu Vasiliu
codrindinuvasiliu@gmail.com

Tanasă Lucian
lucian.tanasa@gmail.com

Vă mulțumim!
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