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1. Cadrul General 

 

1.1. Obiectivul general 

Până la începutul erei petroliere, biomasa derivată din plante a fost principala sursă de reactivi, 

ingrediente și produse pentru aplicații alimentare și nealimentare. Creșterea spectaculoasă a 

produselor pe bază de petrol a dus la retragerea celor bazate pe biomasă. Cu toate acestea, 

epuizarea resurselor fosile, de care depinde în mare măsură actuala industrie și economia 

internațională și considerațiile de mediu ne obligă către o societate post-petrolieră, in care 

cercetarea și inovarea constituie motorul acestei transformări. În timp ce chimia ecologică [1, 2] a 

dat reguli pentru chimia modernă, extracția verde a produselor naturale ar putea fi una dintre 

soluțiile pentru viitorul umanității [3]. 

În acest context, specialiștii în metode de extracție și-au intensificat cercetările pentru a obține 

o eficiență de extracție mai mare și un extract de calitate superioară, reducând în același timp 

timpul de extracție, numărul de operații unitare, consumul global de energie, cantitatea de solvent 

în proces, impactul asupra mediului, costurile economice și cantitatea de deșeuri generate. În 

ultimele decenii, cu un interes din ce în ce mai mare pentru considerente de mediu, economice și 

de siguranță, alternative inovatoare cu valori durabile și verzi au fost implementate foarte mult în 

industria de prelucrare a produselor alimentare, cosmetice și farmaceutice.  

Bioeconomia promite să conducă următorul val în creștere al dezvoltării economice globale. 

Energia regenerabilă, materiile prime regenerabile și produsele reciclabile reprezintă o provocare 

pozitivă pentru dependența noastră actuală de combustibil fosil. Scenariile de cerere ridicată 

proiectează că cererea globală de biomasă se va dubla până în 2050, iar cererea UE va crește cu 

aproape 50% [4] (cererea globală și UE, respectiv 12 și 1 miliard de tone de substanță uscată) [5], 

datorită utilizării sporite a biomasei pentru biomateriale și bioenergie/combustibili. 

Acest lucru poate fi realizat numai printr-o strategie coerentă de bioeconomie a UE, care 

asigură furnizarea, utilizarea și reciclarea durabile a biomasei. O altă provocare este cadrul de 

reglementare complex în care funcționează bioeconomia și care afectează modelele de afaceri și 

investițiile în acest domeniu: de la inginerie genetică, legislație privind deșeurile, ținte privind 

energia regenerabilă (pentru bioenergie/ ombustibili), legislație privind siguranța alimentelor și 

standarde pentru produse biologice, etc. 

O bioeconomie durabilă va răspunde acestor provocări prin: 

 reducerea presiunii asupra resurselor biologice și realizarea unei economii circulare, folosind 

deseuri ca resursă și asigurând o producție durabilă de biomasă; 

 implementarea unei abordări sistemice pentru alimente, agricultură, pescuit și acvacultură, care 

reduce risipa alimentară și asigură alimente sigure și hrănitoare pentru diete sănătoase și 

durabile; 

 schimbarea mentalității consumatorilor în ceea ce privește risipa alimentară și deficitul de 

resurse naturale și motivarea acestora către modele de consum mai durabile; 

 stimularea achiziționării de bunuri mai durabile cu amprenta ecologică mai redusă; 

 reducerea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibili fosili în sectorul 

materialelor/construcțiilor/substanțelor chimice (reprezentând 40% din totalul emisiilor de 

gaze cu efect de seră) prin utilizarea biomasei ca materie primă; 

 crearea de noi locuri de muncă și prosperitate în zonele rurale și de coastă prin strategii de 

specializare inteligente, crearea de noi lanțuri de valoare care să utilizeze resursele biologice 

inovatoare; 
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 realizarea unei economii competitive, circulare și durabile, cu o bază industrială solidă, mai 

puțin dependentă de carbonul fosil. 

Bioeconomia europeană este deja un sector economic major reprezentând aproape 18 milioane 

de locuri de muncă în diverse industrii bine consacrate, de la agricultură la industrii forestiere. Prin 

noi sectoare emergente, cum ar fi biomaterialele și chimia ecologică, si bioeconomie, Europa va 

găsi noi utilizări comerciale și competitive pentru resursele sale naturale, va dezvolta procese 

industriale inovatoare, eficiente în resurse și va lua conducerea în crearea de piețe cu totul noi, 

durabile din punct de vedere ecologic. Accelerarea dezvoltării va oferi oportunități importante de 

inovare, locuri de muncă și creștere, ajutând Europa să se „reindustrializeze”, controlând strict 

amprenta de mediu. Această sarcină necesită extinderea conștientizării politice despre necesitatea 

unui cadru coerent care să promoveze investițiile și inovarea radicală în bioeconomie la nivel 

global. 

Cererea de produse bio (combustibili, substanțe chimice etc.) este în creștere la nivel mondial, 

iar cererea UE va crește până la 50 de miliarde de euro din valoarea de piață până în 2030. Cererea 

ar putea fi satisfăcută durabil prin producția UE, folosind 100MT de biomasă neexploatată ceea ce 

poate duce la construirea a mai mult de 300 de biorafinării suplimentare în mare parte în zonele 

rurale și o investiție de capital de ordinul a 45 miliarde EUR [6]. UE a investit peste 100 de 

milioane de euro în noile tehnologii emergente și a explorat oportunități pentru încorporarea 

acestor tehnologii în dezvoltarea economiei bazate pe bio. 

În acest context, proiectul „Creșterea capacității instituționale de cercetare bioeconomică 

pentru exploatarea inovatoare a resurselor vegetale autohtone, în vederea obținerii de produse 

horticole cu valoare adăugată ridicată” a respectat strategiile Uniunii Europene în ceea ce 

privește transformarea biomasei în produse cu valoare adăugată, dezvoltând simultan mai multe 

direcții: 

 dezvoltarea unui sistem electronic complex pentru monitorizarea condițiilor de apariție 

a stresului hidric și biocenotic; 

 cuantificarea multisenzorială a stresului hidric și biocenotic din horticultură; 

 utilizarea biomasei și obtinerea de nanomateriale utilizate ca produse naturale pentru 

combaterea bolilor ce afectează culturile de viță de vie și măr; 

 dezvoltarea tehnologiilor inovatoare de procesare avansată a resurselor vegetale 

provenite din pomicultură şi viticultură; 

 

Consorțiul proiectului are în vedere un program comun având ca obiectiv principal, 

realizarea unei integrări progresive și sustenabile a capacităților de cercetare ale 

partenerilor, dezvoltând, în același timp, orizonturile cunoașterii din domeniu. 

Bioeconomia este considerată o direcție strategică pentru Romania, concentrând atenția asupra 

inițiativelor conduse de afaceri și asupra parteneriatului public-privat cu inovația, din partea 

actorilor publici și privați. Prezența în proiect a celor două unități de cercetare: Institutul Național 

de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești Argeș și Institutul de 

Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură au condus la obținerea de rezultate în condiții reale, 

ușurând posibilitatea implementării rezultatelor cercetării către sectorul privat.   

 

1.2. Obiective specifice 

Programul comun de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) al partenerilor proiectului complex 

6 PCCDI/2018  are un două direcții principale: 
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 realizarea de sinergii știintifice menite să integreze cercetarea națională în contextul 

cercetării internaționale; 

 contribuirea la dezvoltarea domeniului prin procedee transdisciplinare și interconectate. 

Obiectivul general al Programului comun de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) al 

partenerilor proiectului complex 6 PCCDI/2018 este de îmbunătățire a performanței instituționale 

a organizațiilor publice din consorțiu, prin susținerea reciprocă și dezvoltarea competențelor de 

cercetare existente la nivel instituțional precum și a capacităților de transfer tehnologic.  

Programul comun de cercetare, dezvoltare și inovare are următoarele obiective specifice: 

 stimularea inovării prin participarea a cel puțin câte 2 parteneri din consorțiu la competițiile 

de proiecte europene (Horizon Europe), trans-naționale (ERA.NET, Eureka, etc), din fonduri 

structurale și naționale, pentru atingerea unui nivel de maturitate tehnologica superior celui 

dezvoltat prin proiectele componente ale proiectului complex; 

 dezvoltarea unui parteneriat de lungă durată, în domeniul de specializare inteligentă „Bio 

economie”, și nu numai, prin întreprinderea comună de acțiuni destinate dezvoltării 

infrastructurii de cercetare și a resursei umane, inclusiv a celei nou angajate; 

 valorificarea cunoștințelor și a competențelor nou-dobândite în cadrul proiectului complex 

prin ridicarea la scară a tehnologiilor către sectorul privat interesat de rezultatele cercetării 

dezvoltate prin proiectul complex; 

 stabilirea unei reţele de parteneri în domeniul proiectului (networking). 

Aceste obiective specivice ale agendei comune  sunt in concordonta cu obiectivul de program 

(dezvoltarea capacității organizațiilor partenere prin  valorificarea şi difuzarea cunoştinţelor şi 

rezultatelor de cercetare;  acordarea de asistenţă tehnică şi de servicii ştiinţifice şi tehnologice 

de înalt nivel;  iniţierea şi dezvoltarea de colaborări viabile  cu parteneri din mediul economic 

public şi privat;  creşterea gradului de vizibilitate pe plan internaţional - obiectiv indeplinit 

prin implementarea proiectului). 

Menținerea pe viitor a unui consortiu comun poate conduce la:  

 pastrarea unui echipe cu înalte competențe științifice,  

 creșterea capacității de cercetare și dezvoltare a organizațiilor participante,  

 plus-valoare pentru cercetarea românească și internațională. 

 

2. Direcțiile de aplicare ale programului comun CDI 

2.1. Integrarea direcțiilor de cercetare din Programul Comun CDI în spațiul național 

și european de cercetare-dezvoltare și inovare 

Proiectul complex a fost realizat printr-o  abordare multietapizata  (cele 4 proiecte de cercetare) 

și a generat produse, tehnologii și strategii pentru exploatarea inovatoare a resurselor vegetale 

autohtone, în vederea obținerii de produse horticole cu valoare adăugată ridicată.  

Dezvoltarea unei bioeconomii la nivel național și European, prezintă potențial în sensul: 

menținerii și creării unei creșteri economice durabile, creării de prosperitate prin noi locuri de 

muncă de înaltă valoare în zonele rurale, costiere și industriale, unde acestea sunt necesare, și 

îmbunătățirii sustenabilității economice și de mediu a industriilor de producție și prelucrare 

primară.   

O bioeconomie durabilă europeană susține modernizarea și consolidarea bazei industriale a 

UE prin crearea de noi lanțuri de valori și procese industriale ecologice, mai rentabile. Cu toate 

acestea, este necesar să trecem dincolo de cercetare și inovare și să avem o abordare strategică și 
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sistemică a desfășurării inovațiilor pentru a profita pe deplin de beneficiile economice, sociale și 

de mediu ale bioeconomiei. O astfel de abordare ar trebui să reunească toți actorii de pe teritoriile 

și lanțurile de valori pentru a cartografia nevoile și acțiunile care trebuie luate. Acesta va solicita 

soluționarea provocărilor sistemice care afectează diferitele sectoare, inclusiv sinergii și 

compromisuri, pentru a permite și a grăbi implementarea modelelor de economie circulară. 

Atât proiectul complex, cât și programul comun CDI se încadrează în strategia Europeană 

de bioeconomie prin:   

1. asigurarea securității alimentare și nutriționale; 

2. gestionarea durabilă a resurselor naturale;  

3. reducerea dependenței de resurse care nu pot fi reînnoite; 

4. consolidarea competitivității europene și crearea de locuri de muncă. 

Natura sistemică și transversală a abordărilor noi și emergente ale bioeconomiei și a noilor 

lanțuri de valoare vor avea nevoie de educație și noi abilități. Acestea trebuie adaptate la nevoile 

diferite din sectoarele bioeconomiei, pentru a putea răspunde rapid și flexibil la nevoile emergente 

și în continuă creștere ale bioeconomiei. Resursa umană nou angajată, coordonată spre dezvoltare 

profesională continuă în acest domeniu, implicarea partenerilor sociali și mentinerea consortiului 

creat prin proiectul complex se încadreaza în strategia Europeană și vor contribui la dezvoltarea 

naționala a domeniului. 

Programul comun CDI se bazează pe strategia dată prin triunghiul știință - economie - 

societate, cunoștințele generate în domeniul științific trebuie utilizate pentru a dezvolta activități 

productive care ne vor permite să continuăm să creștem în acele domenii pe care societatea le 

acceptă și le împărtășește.  

Prin urmare, implicarea directă și indirectă a tuturor părților interesate este necesară pentru 

consolidarea triunghiului: 

 societatea, prin consumatori, organizații reprezentând diferite grupuri sociale, economice și de 

mediu, împreună cu mass-media și toate domeniile administrației publice  au un rol cheie în 

calitate de promotori, facilitatori și catalizatori ai strategiei; 

 stiința, prin oameni de știință și cercetători care fac parte integrantă din sistemul romanesc de 

știință și inovare;  

 economia, prin companii din sectoarele productive care fac parte din aria de activitate, fie 

individual, fie organizate în jurul asociațiilor și grupurilor lor. 

Un alt pilon important al Programului comun CDI este promovarea colaborării sectorului 

public privat pentru a îmbunătăți lanțurile de valoare existente și a crea altele noi. 

În măsura dezvoltării continue a sectorului bio economic la nivel național, integrat în contextul 

European, Programul comun CDI vizează linii strategice de dezvoltare: 

1. promovarea cercetării și a investițiilor în inovație prin: 

 păstrarea consorțiului în viitoare apeluri naționale, regionale și 

europene, 

 accesarea de viitoare programe pilot, 

 analizarea modelelor de succes de colaborare din sectorul public-

privat internațional, 

 implicarea instituțiilor financiare private și a companiilor. 

2. consolidarea contextului social prin: 

 promovarea dialogului social cu părțile interesate, naționale și 

internaționale, 
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 cooperare internațională cu entități similare, 

3. extindere si promovare prin: 

 promovarea și publicitatea la nivel național, 

 identificarea de noi direcții de nișă. 

În România, domeniul Bioeconomiei beneficiază de potenţialul uriaş al agriculturii, în 

contextul unei industrii alimentare locale tot mai active şi cu standarde în creştere, al cercetării 

aplicative de succes din domeniu, precum şi în contextul unor tendinţe globale ca cererea ridicată 

de produse alimentare sigure. Domeniul este unul dintre cele mai dinamice din ţară. Industria este 

sprijinită de experienţa antreprenorială acumulată în ultimele decenii, de calitatea ridicată a 

învăţământului superior şi a cercetării academice, precum şi de prezenţa unor companii importante. 

Atât priorităţile de specializare inteligentă, cât şi priorităţile cu relevanţă publică au în vedere, 

pe lângă dezvoltarea de tehnologii şi soluţii inovatoare, stimularea anumitor tipuri de 

comportament din partea operatorilor relevanţi şi înţegerea impactului social al ştiinţei, tehnologiei 

şi al activităţilor economice în sectoarele vizate. 

Competența recunoscută a Consorțiului permite orientarea către viitoare cercetări de frontieră 

competitivă internaţional, către tematici cu potenţial aplicativ la nivel naţional (cerinţe concrete şi 

oferte realiste), extinderea cercetărilor inter- și multidisciplinare, simultan cu menţinerea unei zone 

„libere de constrângeri” specific academice, propice cercetării fundamentale pure, sursă 

permanentă de acumulare științifică, precum si zonei de inovare tehnologica. 

În contextul integrării bioeconomiei românești la nivel European, alături de alte 10 țări 

membre, țara noastră dezvoltă o strategie dedicată de bioeconomie sau strategii naționale de 

economie circulară. Astfel se facilitează la nivel European crearea de rețele între statele membre 

și regiuni, valorificarea grupurilor existente pentru a face schimb de cunoștințe și bune practici, se 

facilitează interacțiunea și învățarea reciprocă și se consolidează cooperarea interregională pentru 

a sprijini evoluțiile bioeconomiei la nivel național, regional și local. 

Programul Comun CDI se integrează în spațiul national de cercetare-dezvoltare și inovare 

în domeniul bioeconomiei prin: 

 consolidarea și extinderea sectoarelor bazate pe bio; 

 înțelegerea limitelor ecologice ale bioeconomiei; 

 dezvoltarea de rețele naționale și regionale; 

 dezvoltarea în domeniu a resursei nou angajate. 

Pentru aceasta este nevoie de parteneriate eficiente între instituțiile responsabile, precum și 

între sectorul public și cel privat (profit și non-profit), ca formă de asumare comună a importanței 

sale. 

În acest context, Programul comun de cercetare al instituțiilor partenere în proiectul 6 

PCCDI va avea potențial de: 

 conectare regională a programelor și proiectelor de dezvoltare a domeniului;  

 facilitare a inițiativelor de comunicare în materie de bioeconomie, cum ar fi campanii și 

dezbateri de sensibilizare, la nivel regional; 

 schimb de cunoștințe și bune practici, de a facilita interacțiunea și învățarea reciprocă și de a 

consolida cooperarea interregională pentru a realiza acțiuni comune în sprijinul dezvoltării 

bioeconomiei la nivel național, regional și local; 

 oferire a unui format stabil și operațional pentru crearea de rețele/interacțiunea și schimbul de 

cunoștințe pentru a facilita promovarea și implementarea strategiilor lor de bioeconomie; 
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 creștere a vizibilității și potențialului diferitelor domenii ale bioeconomiei folosind rețele și 

platforme existente; 

 a oferi recomandări pentru acțiunile viitoare bazate pe dovezi care să țină seama de aspectele 

regionale și urbane; 

 sensibilizare cu privire la impactul asupra mediului și cel socio-economic asupra tuturor 

domeniilor bioeconomiei și bio-produselor.  

 

2.2. Direcții comune ale Programului comun de cercetare în vederea dezvoltării 

instituționale corelate 

 

2.2.1. Echipamente  

 

Pentru atingerea obiectivelor referitoare la dezvoltarea unui parteneriat de lungă durată, pentru 

furnizarea de servicii științifice și tehnologice în domeniul bioeconomiei, consorțiul posedă 

infrastructura necesară achiziționată prin proiecte naționale, internaționale și prin programul POS-

CCE ce poate să ofere echipei de cercetare echipamente state-of-the-art, pentru a desfășura în 

continuare dezvoltare de tehnici, tehnologii și metode inovative.  Principalele echipamente sunt 

enumerate în continuare. 

 Infrastructura de cercetare a Universității din Pitești este distribuită în centrele care au 

participat la realizarea celor patru proiecte componente. Cele mai importante echipamente care 

permit punerea în aplicare a programului comun de CDI sunt: 1. ploter-ul cablaje imprimate Proto 

Mat S103 și sistemul de imprimare stencil LPKF ProtoPrint SRP; 2. sistem plasare componente 

LPKF LPKF ProtoPlace S și LPKF ProtoPlace BGA; 3. cuptorul LPKF ProtoFlow S; 4. sistem 

dezvoltare SoC Xilinx Zynq 7000 Digilent (http://erris.gov.ro/CENTRUL-DE-CERCETARE-MODELAR ), 

5. camera climatica EKOPOL KK 350, 6. microscop Olympus CX31, 7. Microscop cu fluorescență 

și contrast de fază, 8. Spectrofotometru UV-VIS (https://erris.gov.ro/CCPN) 9. Schottky Field 

Emission Scanning Electron Microscope (https://erris.gov.ro/CENTRUL-REGIONAL-DE-CERCETAR). 

 Infrastructura de cercetare - Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură 

Mărăcineni 1. 15 hectare parcele experimentale-demonstrative, tehnologii noi; 2. Sun Scan 

Canopy System Sistem SS 1, Delta-T Devices Ltd, UK; 3.Sunshine Sensor, Delta-T Devices Ltd., 

UK;  4. Laborator de bune practici experimentale (certificat GEP), Sistem monitorizare potențial 

apă în sol, Sistem fitomonitorizarem Senzor în infraroșu de monitorizare temperatură, Etuva uscare 

Biobase Bov-V30F – 30l, pH-metru, Centrifuga, Autoclav, Microscop trinocular Optika B-

383PL+Optika 

(http://erris.gov.ro/INSTITUTULDE-CERCETARE-DEZV,https://erris.gov.ro/Orchard-Technologies-and-Pla) 

 Infrastructura de cercetare - Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru 

Biotehnologii în Horticultură Ștefănești – Argeș: 1. stație meteo iMetos IMT300 cu senzori de 

monitorizare a indicatorilor de stres hidric și biocenotic, 2. hotă cu flux laminar vertical 1200 FLV, 

3. camera microscop C-P8, 4. echipamente utilizate pentru detectarea virusurilor viței-de-vie 

(cititor de plăci Stat Fax 4200, incubator Stat Fax 2200, spălător de plăci Stat Fax 2600), 

multiplicarea in vitro a plantelor horticole (hote cu flux laminar vertical, cameră de creștere, 

autoclav, lupă binoculară), 5. plantații viticole și utilaje pentru întreținerea lor (tractoare echipate 

cu agregate precum plug, grapă cu discuri, pompă de stropit, distribuitor de îngrășăminte solide; 

dispozitive Mankar pentru erbicidat), 6. echipamente pentru izolarea și identificarea agenților 

patogeni ai plantelor horticole (stereomicroscop Optika SZM-2, microscop Kruss, IPM Scope, 

http://erris.gov.ro/CENTRUL-DE-CERCETARE-MODELAR
https://erris.gov.ro/CCPN
https://erris.gov.ro/CENTRUL-REGIONAL-DE-CERCETAR
http://erris.gov.ro/INSTITUTULDE-CERCETARE-DEZV,https:/erris.gov.ro/Orchard-Technologies-and-Pla
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etuvă POL-EKO, balanță tehnică și analitică, agitator magnetic), 7. echipamente pentru analize 

moleculare (sistem PCR, electroforeză orizontală), 8. echipamente pentru testarea băuturilor 

alcoolice și a oțetului (Spectofotometru SPEKORD 205, 9. Analizor BS 200 Mindray, 10. balanță 

Densimat, 11. distilator Super DEE Gibertini, 12. sistemul Densimat-alcomat 13. echipamente 

pentru chimia si fiziologia plantelor (rotoevaporator RE400, pompă de vid cu membrană ME 1C, 

sistem de extracție și sinteză cu microunde MAS-II, Fluor Pen, PAL-BXIACID2, penetrometru 

digital FPII Basic, minititrator automat pentru aciditatea titrabilă și pH-ul sucului, contor de celule 

automatizat Luna II, FluorPen 110/S (https://erris.gov.ro/--ELISA-Stat-Fax-4200-plate-) 

 Infrastructura de cercetare a Insitutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Chimie si Petrochimie dezvoltată recent (prin proiecte naționale și internaționale și prin 

programul POS-CCE-proiect SMIS-CSNR 48695) oferă echipei de cercetare echipamente state-

of-the-art, precum: 1. difractometrul de raze X Rigaku SmartLab 9 kW (echipament unic la nivel 

național), 2. crio-microscop electronic de transmisie (HRTEM, echipament unic la nivel național), 

3. echipament de chimie în flux (Asia 330, echipament unic la nivel național),  4. fluorescență de 

raze X (sistem benchtop PanAnalytical  și sistem portabil VantaC), 5. sistem pentru determinarea 

porozității și suprafeței specifice, 6. analize termice (TG/DTG/DSC), 7. microscop de forță 

atomică, 8. microscop electronic de baleiaj, 9. determinarea dimensiunilor de particule și a 

potentialului Z, 10. spectrometru FT-IR, UV-Vis, 11. spectrometru de emisie atomică cu plasmă 

cuplată inductiv (ICP-AES), 12. teste mecanice, etc, necesare în dezvoltarea și caracterizarea de 

noi materiale  și nanomateriale (https://erris.gov.ro/Institutul-National-de-Cerce-8).  

 Infrastructura de cercetare - Universitatea Politehnică București: 1. Hotă cu flux laminar 

ASAL AIR 1200, filtru HEPA (High Efficiency Particulate Air). 2. Centrifuga HETTICH Rotina 

380R. 3. Shaker  Laboshake GERHARDT. 4. Sterilizator cu abur, RAYPA. 5. Microscop 

Electronic de Baleaj (SEM), QUANTA 650 FEG, EDS, FEI. etc. 6. Bioreactor pentru cultivare 

microorganisme aerobe, 7. Dezintegrator celular, 8. Balanta analitică, EC-SPR 

(https://erris.gov.ro/Bioelectrochem---UPB).  

 Infrastructura de cercetare - Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură 

Constanța:1. stație meteo automată WatchDog 2900ET, 2. pH-metru 315i (aciditate fructe), 3. 

senzori de potențial apă în sol de tip Watermark (umiditate sol), 4. înregistratoare de tip WatchDog 

1000 series (potențial apă in sol), 5. Senzor de temperatură și umiditate relativă a aerului, 6. 

Microscop BA 210 LED binocular Motic etc. (https://erris.gov.ro/STATIUNEA-DE-CERCETARE -

DEZVO-8).   

 Infrastructura de cercetare - Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova: Centrul de 

Cercetare a Medicamentului - infrastructura pentru tehnici experimentale farmacologice, 

toxicologice: laborator studii privind biocompatibilitatea și mecanismele moleculare ale toxicității 

xenobioticelor https://erris.gov.ro/UNIVERSITATEA-DEMEDICINA-SI-4 ISIM 

(https://erris.gov.ro/). 

 Infrastructura de cercetare - Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Sudură și 

încercări de Materiale Timișoara aparatură și tehnică specială din cadrul Centrului de excelență 

în sudarea cu ultrasunete, software pentru prelucrare statistică a datelor, software de proiectare, 

echipamente prelucrare de probe, echipamente specifice de investigație a caracteristicilor 

mecanice - laborator LIEA acreditat SR EN ISO/CEI 17025:2005: 1. Echipament de prelucrare cu 

ultrasunete 20 kHz cu o capacitate de procesare de 5l; 2. Echipament de prelucrare cu ultrasunete 

20kHz cu o capacitate de procesare de 20l;  3. Echipament de prelucrare cu ultrasunete 35 kHz; 

4.Termometru YC-724D; 5. Aplicații software Computer Aided Resonator Design (CARD) de la 

https://erris.gov.ro/--ELISA-Stat-Fax-4200-plate-
https://erris.gov.ro/Institutul-National-de-Cerce-8
https://erris.gov.ro/Bioelectrochem---UPB
https://erris.gov.ro/STATIUNEA-DE-CERCETARE-DEZVO-8
https://erris.gov.ro/STATIUNEA-DE-CERCETARE-DEZVO-8
https://erris.gov.ro/
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Kreel Engineering și SonoAnalyser Pro (https://erris.gov.ro/LIEA). 

Echipamentele existente și cele achizitionate în urma implementării proiectului 

6PCCDI/2018 BIOHORTINOV vor fi utilizate prin Programul comun de cercetare al 

institutiilor partenere și pot conduce la:  

 susținerea dezvoltării, inovării și creșterii tehnologice în domeniul bioeconomiei; 

 susținerea dezvoltării, inovării și creșterii tehnologice în domeniul dezvoltării de 

nanomateriale; 

 cooperarea cu părțile interesate, încurajând dialogul și schimbul între o gamă largă de actori 

atunci când proiectează și implementează politici și programe; 

 dezvoltarea resursei umane nou angajate existente și a altor tineri cercetători.  

 

 

2.2.2 Teme de cercetare comună care să răspundă cerințelor socio-economice  

 

Din cele patru proiecte componente au rezultat tehnici, metode și tehnologii ce vor permite 

realizarea de teme de cercetare industrială (TRL2-TRL4) și de teme de dezvoltare 

experimentală/transfer tehnologic (TRL4-TRL6). Tematicile de cercetare comună care să 

raspundă cerințelor socio-economice caracteristice proiectului BIOHORTINOV cuprind mai 

multe direcții.  

 

1. Direcția de dezvoltare Nanomateriale și nanotehnologii, condusă de ICECHIM a 

condus la dezvoltarea de formulări pentru combaterea principalelor boli micotice care afectează 

cultura vitei-de-vie și cultura mărului (două dintre culturile naționale de importanță deosebită). 

Flora spontană și cultivată s-a dovedit a fi o resursă de materie primă pentru realizarea fitosintezei 

de nanomateriale. Rezultatele cercetărilor în acest domeniu au condus la publicarea a numeroase 

lucrări științifice având ca temă sinteza și caracterizarea nanoparticulelor metalice fitosintetizate, 

explorarea aplicațiilor acestora, iar ca direcție secundară, explorarea și caracterizarea extractelor 

vegetale. Activitatea științifică în acest domeniu a condus la dezvoltarea de metode pentru 

fitosinteza nanoparticulelor mono si bimetalice, caracterizarea analitică a acestora, explorarea 

proprietăților antioxidante ale acestora, precum și la propunerea de mecanisme pentru procesul de 

fitosinteză. Direcția de cercetare dezvoltată până în prezent, poate avea noi valențe prin 

îmbunătățirea calității nanomaterialelor obținute, evaluarea posibilităților de a obține noi tipuri de 

nanoparticule, prin explorarea altor aplicații, precum și prin obtinerea unei imagini mai clare a 

mecanismelor implicate în procesul de fitosinteză. Prin utilizarea programelor statistice de 

proiectare tehnologică și analiză a datelor experimentale, calitatea lucrărilor științifice elaborate 

poate fi semnificativ îmbunătățită.  

Nanotehnologia poate oferi soluții pentru aplicații agricole și are potențialul de a revoluționa 

tehnologiile existente utilizate în combaterea dăunătorilor. Dezvoltarea de noi formulări poate 

oferi avantaje, cum ar fi: 

 solubilitatea îmbunătățită a pesticidelor slab solubile în apă, 

 biodisponibilitatea crescută și eficacitatea pesticidelor atunci când sunt încărcate pe 

nanoparticule și reducerea toxicității pesticidelor, 

 durată de viață îmbunătățită și eliberare controlată de substanță activă, 

 livrarea specifică a moleculelor active și eliberarea dependentă de pH, 

 livrarea inteligentă a moleculelor pentru combaterea bolilor, 

https://erris.gov.ro/LIEA
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 nanoparticule ca purtători pentru încetinirea degradării moleculelor active și îmbunătățirea 

stabilității UV a formulelor și a rezistenței la ploaie, 

 formulări nano pentru îmbunătățirea toxicității selective și pentru a depăși rezistența la 

pesticide.  

Prin urmărirea Programului comun poate fi demonstrată scalabilitatea industrială a 

materialelor dezvoltate pentru părțile interesate. Ştiinţa şi tehnologia pot susţine opţiunile de 

dezvoltare ale României indiferent de domeniul acestora prin potentarea tehnologiilor noi și 

emergente, un alt domeniu în care lider de consorțiu se poate considera INCDCP-ICECHIM. Este 

important, de aceea, ca dezvoltarea şi adoptarea de noi tehnologii să aibă şi o componentă deschisă, 

orientată spre rezolvarea de probleme specifice şi capabilă să alimenteze nevoia publică indiferent 

unde apare aceasta. Componenta este puternic axată pe achiziţia publică precomercială de inovare, 

susţinând oportunităţile relevante strategic. Nanotehnologiile au un mare potenţial inovativ, susţin 

IMM-urile şi asigură competitivitatea tehnologică, cresc şansele de a atrage investiţii străine şi de 

a dezvolta sectoarele tehnologiilor înalte.  

 

2. Direcția de dezvoltare Electronică și Rețele software de Comunicații, prin Centrul de 

Cercetare Modelarea si Simularea Proceselor si Sistemelor condus de Universitatea din 

Pitești a condus la proiectarea și implementarea pilotului și la dezvoltarea de aplicații informatice 

în vederea detectării stresului hidric și biocenotic la plante. Centrul de Cercetare, Modelarea și 

Simularea Proceselor asigură expertiza pentru dezvoltarea de sisteme integrate dedicate pentru 

monitorizarea parametrilor de mediu din culturile agricole. Aceste sisteme includ tehnologii din 

domeniile: construcția și tehnologia aparaturii electronice care operează în condiții outdoor 

(umiditate, temperatură), senzori și soluții de achiziție a datelor low power (consum redus de 

putere),  soluții „self harvesting” care permit generarea energiei electrice utilizând alte surse de 

energie pe care sistemul le are la dispoziție, sisteme de comunicații mobile low power în LAN și 

WAN, comunicații la distanță prin rețele GSM. Echipa din Centrul de Cercetare, Modelare și 

Simulare a Proceselor are expertiză în dezvoltarea de aplicații software care implică următoarele 

tehnologii: aplicații web client/server, achiziția de date și prelucrarea lor server side, stocarea 

datelor și prelucrări la nivelul datelor stocate.  Toate aceste expertize au fost utilizate la realizarea 

sistemului pilot prin care se face o analiză a condițiilor de mediu – mai exact o stație meteo. Stația 

poate opera în condiții outdoor fiind full funcțională atât în sezonul cald cât și în sezonul rece. Ea 

poate achiziționa datele de la un număr mai mare de senzori. Toți senzorii utilizați sunt dedicați 

pentru aplicații în domeniul agriculturii. Următorii parametrii sunt achiziționați de către stație: 

temperatură aer, umiditate aer, presiune atmosferică, direcție vânt, viteză vânt, temperatură sol, 

umiditate sol, dimensiune diametru trunchi (cu detectarea de micro oscilații până la valori de sub  

1mm), temperatură coronament și temperatură la nivel frunză. Achiziționarea acestor parametrii  

este absolut necesară pentru determinarea factorilor de risc hidric și biocenotic. La nivel software 

s-au utilizat tehnici de achiziție a datelor de la mai multe canale și tehnici de mamangement low 

power. Toate acestea au fost integrate în microcalculatorul pe baza căruia a fost realizată stația. 

Mai departe, datele achiziționate și stocate local sunt transmise la intervale programabile de timp 

către server prin intermediul unui transceiver GSM. Partea de achiziție, stocare și transmitere a 

datelor este efectuată prin intermediul unui algoritm care răspunde și de managementului energetic 

al stației. Alimentarea stației este asigurată de un panou fotovoltaic, un controler și un acumulator 

dimensionate astfel încât stația să fie operațională și în sezonul rece (când lumina este mai scăzută). 

La nivel de server s-a asigurat realizarea server-ului „stream processor” care permite preluarea 
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fluxurilor de date, stocarea și analiza acestora. Aici au fost realizate modulele de recepție date, 

mapare date, stocare date și publicare a acestora ca și module server-side precum și servicii de 

raportare web a datelor către clienți. 

Electronica și Rețele software de Comunicații (ERSC) asigură soluții moderne pentru 

aplicațiile de achiziție, stocare și analiză a datelor provenite din agricultură. Spre deosebire de alte 

soluții existente, tehnologiile ERSC asigură: 

- creșterea preciziei datelor preluate prin utilizarea de senzori performanți și a algoritmilor 

embedded pentru achiziția datelor pe mai multe canale; 

- creșterea gradului de autonomie energetică prin utilizarea soluțiilor hardware low power și a 

tehnicilor software de management al consumului de energie electrică; 

- soluții independente energetic (self harvesting) prin utilizarea tehnologiilor moderne de 

achiziție a energiei electrice din alte surse de energie (solară), de stocare a energiei electrice 

prin utilizarea tehnologiilor moderne în acumulatori dar și prin tehnologiile de creștere a 

gradului de autonomie energetică prezentate la punctul anterior; 

- scăderea energiei necesare pentru transmiterea datelor prin comunicație low power inclusiv în 

WAN; 

- achiziția datelor server – side, stocarea și analiza acestora în vederea furnizării către clienți a 

unor rapoarte detaliate.  

Alături de celelalte domenii cheie implicate în cadrul proiectului, Electronica și Rețelele 

software de comunicații prin expertiza membrilor echipei din proiect a asigurat finalizarea 

proiectului și atingerea rezultatelor propuse în cadrul Programului comun. Echipa de cercetare, 

proiectare și implementare a asigurat pentru acest domeniu utilizarea celor mai moderne tehnologii 

ceea ce face ca sistemul pilot rezultat să fie unul competitiv pe piața aplicațiilor de monitorizare 

în agricultură. 

 

3. Direcția de dezvoltare Calculatoare și Tehnologia Informației, prin Centrul de 

Cercetare Modelarea si Simularea Proceselor si Sistemelor condus de Universitatea din 

Pitești a adus o contribuție importantă la dezvoltarea aplicației pentru detectarea stresului 

biocenotic la plante. Centrul de Cercetare, Modelarea și Simularea Proceselor asigură expertiza 

pentru dezvoltarea de aplicații informatice specializate în analiza primară și de ordin superior a 

imaginilor și extragerea obiectelor din acestea, la achiziția imaginilor de la camere, la stocarea 

acestora și la transmiterea prin WAN. Tehnologiile implicate aici sunt: analiza imaginilor, 

utilizarea inteligenței artificiale (mai exact a rețelelor neuronale Deep Learning), achiziția 

imaginilor de la camere, stocarea imaginilor, transmiterea acetora precum și soluții server side 

pentru achiziția, stocarea și managementul imaginilor și a metadatelor asociate cu acestea dar și 

soluții web-client pentru raportare. Toate aceste expertize au fost utilizate la realizarea sistemului 

pilot prin care se face analiza condițiilor de apariție a stresului biocenotic. Sistemul este compus 

dintr-o capcană cu feromoni pentru dăunătorii culturii de meri - viermele merelor (Cydia 

pomonella) și o cameră video care face capturi de imagine periodic cu starea capcanei. Dezvoltarea 

algoritmului integrat care realizează achiziția imaginilor de la cameră și stocarea acestora local, 

împachetarea lor și mai departe transmiterea lor către server a fost unul dintre rezultatele realizate 

de partenerul UPIT în cadrul proiectului. O contribuție majoră a avut-o și la realizarea aplicației 

de analiză inteligentă care rulează la nivelul server. Aplicația utilizează algoritmi inteligenți de 

analiză a imaginilor (DL-ANN Deep Learning Artificial Neural Networks) care au un grad de 

precizie în detecție de peste 95%. Antrenarea rețelei s-a făcut prin furnizarea unor seturi de date 
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predefinite dar și prin marcarea pe imagine a zonelor care conțin dăunători și clasificarea manuală 

a acestora. Marcajele clasificate manual vor fi utilizate de asemenea ca șabloane de ant renare. 

Imaginile și metadatele asociate (obiectele marcate) atât manual cât și automat sunt stocate și 

administrate printr-o aplicație server side realizată de asemenea în cadrul proiectului. La nivelul 

clientului este sunt permise: autentificarea, vizualizarea imaginilor pe categorii (stația de la care 

provin, locația stației, etc), administrarea imaginilor, vizualizarea acestora. 

Calculatoare și Tehnologia Informației (CTI) asigură soluții moderne pentru aplicațiile de 

analiză a imaginilor, administrare a acestora și vizualizare a lor. Spre deosebire de alte soluții 

existente, tehnologiile CTI asigură: 

- detectarea automată a dăunătorilor prin analiza imaginilor;  

- îmbunătățirea preciziei detecției prin analiza imaginii prin utilizarea antrenării supervizate cu 

șabloane predefinite dar și cu șabloane create manual pe măsură ce sistemul este utilizat;  

- achiziția, stocarea și managementul imaginilor realizat printr-o soluție server side;  

- o interfață de raportare care include și partea de vizualizare a imaginilor împreună cu 

metadatele asociate.  

Alături de celelalte domenii cheie implicate în cadrul proiectului, Calculatoarele și Tehnologia 

Informației prin expertiza membrilor echipei din proiect a asigurat finalizarea proiectului și 

atingerea rezultatelor propuse în cadrul Programului comun. Echipa de cercetare, proiectare și 

implementare a asigurat pentru acest domeniu utilizarea celor mai moderne tehnologii ceea ce face 

ca sistemul pilot rezultat să fie unul competitiv pe piața aplicațiilor de monitorizare în agricultură.  

 

4. La Universitatea din Pitești, în cadrul Centrului de Cercetări pentru Protecția Naturii  

au fost dezvoltate de protocoale de laborator pentru caracterizarea extractelor naturale și a 

amestecurilor nanostructurate din punct de vedere al toxicității, pe sisteme biologice 

unicelulare și pluricelulare, vegetale și animale, respectiv: teste pe spori de pteridofite, teste pe 

Paramecium sp., testul Allium, testul Triticum, teste pe alte plante. 

Prin aceste teste au fost puse în evidență, în principal, efectele extractelor obținute din ferigi 

și a amestecurilor nanostructurate asupra: 

- germinației sporilor și a diferențierii gametofitului ferigilor, 

- viabilității la Paramecium sp., 

- germinației cariopselor de Triticum și altor specii de plante, creșterii în lungime a rădăcinii și 

a tulpinii plantulei, biomasei plantulelor obținute,  

- fitotoxicității execitate asupra rădăcinii, tulpinii, biomasei, indicelui de vigoare al lăstarilor și 

a conținutului de apă al plantulelor, 

- indicelui mitotic general şi al diverselor faze ale diviziunii mitotice la Allium cepa L.;  

- evidențierea unor faze atipice ale mitozei în celulele meristematice radiculare de ceapă; 

- potențialului mutagen al amestecurilor nanostructurate la Allium cepa L. prin identificarea 

diferitelor tipuri de aberații cromozomiale și determinarea frecvenței acestora. 

Protocoalele de laborator dezvoltate sunt recomandate pentru evaluarea toxicității oricăror 

extracte sau produse și se regăsesc în Catalogul de servicii, produse şi tehnologii al Universității 

din Pitești.  

 

5. Studiul privind procesarea avansată a plantelor prin tehnici de extracţie cu ultrasunete  

desfăşurat de către ISIM Timișoara a condus la realizarea unor tehnologii de procesare 

avansată (extracţie) a resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură de origine 

autohtonă, pentru obţinerea unor produse nutraceutice cu valoare adăugată ridicată. 
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Extracţia cu ultrasunete a uleiurilor volatile s-a dovedit a fi un procedeu cu un domeniu de 
aplicabilitate vast, care poate fi utilizat cu succes în obţinerea compușilor activi cu valoare  
adăugată ridicată (în cazul de faţă resveratrol). Cercetările desfășurate în acest domeniu au dus 

la consolidarea cunoștiințelor legate de tehnicile de extracţie ultrasonică  și dezvoltarea de noi 
tehnologii, de procesare a deşeurilor vegetale, proiectarea de componente ultrasonice,  acestea 

constituind o bază solidă pentru următoarele activități care urmează a fi desfășurate în domeniul 
cercetării de către echipa formată în cadrul acestui proiect. Acest domeniu al ultrasunetelor a 
condus la evidenţierea beneficiilor majore aduse de către extracția cu ultrasunete față de metodele 

clasice. Principalele beneficii sunt reprezentate de creșterea randamentului și a ratei de extracție, 
un cost redus al procesării ca urmare a scurtării timpilor de extracţie și o creștere a transferului de 

masă printr-o mai mare penetrare a solventului în materialele celulare. Direcția de cercetare 
dezvoltată până în prezent poate avea noi abordări privind dezvoltarea de noi tehnologii ecologice 
de procesare folosind ultrasunetele de mare putere, cu randamente şi rate de extracţie îmbunătăţite; 

totdată acestea vor duce la diversificarea tehnologiilor de extracţie în funcţie de materia primă care 
se procesează, dar şi a substanţei active care trebuie extrasă. Astfel, se creează premisele pentru 

dezvoltarea de echipamente şi dispozitive ultrasonice inovatoare care să constituie subiectul unor 
cereri de brevet de invenție, materializarea acestora având rolul de a veni în întâmpinarea noilor 
cerințe europene și internaționale de utilizare a tehnologiilor ecologice.  

Activarea cu ultrasunete poate reprezenta soluția pentru numeroase aplicații în industria 

farmaceutică, alimentară, cosmetică și poate revoluționa tehnologiile convenționale de 

extracție a compușilor activi din plante. 

Prin continuarea programului comun poate fi demonstrată aplicabilitatea la scară 

industrială a procedeului ecologic de extracție, folosind efectele microvibrațiilor ultrasonice.  

Știința și tehnologia pot susține opțiunile de dezvoltare regională și națională prin valorificarea 
compușilor activi secundari cu valoare adăugată ridicată și accentuarea studiilor privind noile 

tehnologii emergente. Astfel, este importantă dezvoltarea și adoptarea de noi tehnologii de 
extracție ecologice, care să țină pasul cu trendul global de a produce ecologic, în contextul 
economiei circulare.  

În acest context, specialiștii în metode de extracție și-au intensificat cercetările pentru a obține 
o eficiență de extracție mai mare și un extract de calitate superioară, reducând simultan timpul de 

extracție, numărul de operații unitare, consumul global de energie, cantitatea de solvent în proces, 
impactul asupra mediului, costurile economice și cantitatea de deșeuri generate. 

Cercetarea şi dezvoltarea aplicativă în domeniul ultrasunetelor active (15÷40 kHz) 

constituie unul dintre principalele domenii de competență ale ISIM Timișoara, acestea au un mare 
potenţial de aplicare industrială, care poate ajuta la dezvoltarea economiei regionale și naționale, 

prin dezvoltarea de sectoare tehnologice noi, infrastructură de inovare și atragerea de fonduri de 
investiții din partea investitorilor străini.  

 

Prin urmărirea Programului comun, principalele direcţii de acţiune sunt orientate către 

dezvoltarea de proiecte iniţiate de potențiali beneficiari, centre de competenţă, infrastructură de 

inovare (acceleratoare şi incubatoare de afaceri, centre de transfer tehnologic), programe de 

doctorat şi postdoctorat în domenii prioritare, infrastructuri de cercetare ("roadmap" naţional), 

performanţă şi concentrare organizaţională.  

 

Analiza SWOT (știintifică și financiară) a Programului comun de cercetare în domeniile 

tematice descrise mai sus, poate prevede existenţa unor reale premise care să asigure o dezvoltare 

adecvată a Institutiilor partenere, ulterioară finalizării proiectului BIOHORTINOV  utilizând 

inputurile dezvoltate deja în cadrul proiectului. 

 

Puncte tari 
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 Instituțiile partnere au capacitatea şi flexibilitatea de a accesa resurse financiare diverse. 

 Activităţile de cercetare-dezvoltare sunt asigurate cu specialişti bine pregătiţi şi cu 

echipamente performante având expertiză dovedită în domenii ştiinţifice de nișă. 

 Deţinerea de brevete de invenţie, precum şi abilităţile deosebite în materie de inovare a 

produselor şi tehnologiilor, dau institutiilor partenere un aviz pozitiv  pentru a permite 

deţinerea poziţiei de lider pe segmentul de activitate. 

 Structura organizatorică a instituțiilor partenere asigură transferul tehnologic, accesul pe piaţa 

serviciilor şi activităţilor de consultanţă. 

 

Puncte slabe 

 Dependenţă mare de mecanismele naţionale de finanţare a cercetării. 

 Eficienţă operaţională diminuată din cauza constrângerilor de flux de numerar. 

 Riscul de nefinanţare sau de întrerupere a finanţării aduce prejudicii în derularea contractelor 

încheiate determină o atentie precumpănitoare dată problemelor curente în detrimentul celor 

de perspectivă. 

Oportunități 

 Tendinţa crescătoare de finanţare a programelor de cercetare de la nivelul pieţei de cercetare 

din UE. 

 Creşterea cererii de servicii de înaltă tehnologie solicitate de firme, colaborarea cu mediul 

economic. 

 Experienţa şi calitatea resursei umane permit încheierea unor consorţii avantajoase în scopul 

accesării surselor de finanţare 

 

Riscuri şi amenințări  

 Adoptarea unor reglementari legislative sau normative restrictive cu impact nefavorabil cu 

efecte directe asupra activităţii de cercetare. 

 Incertitudinea cu privire la politicile naţionale de finanţare a cercetării pe termen mediu şi lung. 

 Lipsa de previziune şi stabilitate a reglementărilor economice şi financiare naţionale. 

 Reglementări excesive privind decontările fondurilor atrase, impunerea unor cote fixe de regii 

care nu ţin cont de particularitǎţile institutelor naţionale privind derularea şi susţinerea 

activitǎţii desfăşurate. 

 Costul ridicat al susţinerii finanţării prin credite bancare, precum şi limitările privind 

decontarea acestor cheltuieli în cadrul proiectelor finanţate din bugetele publice. 

 Schimbări demografice nefavorabile, migrarea personalului înalt calificat către ţările Uniunii 

Europene. 

  Instabilitatea financiară generată de practicile statului de a modifica contractele d e cercetare 

deja încheiate. 
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2.2.3 Potențiali beneficiari 

 

Procedee/Metode/Tehnologii 

obținute 

Potențiali parteneri Potențiale teme de cercetare Potențiali 

beneficiari 

Nanomateriale ICECHIM BUCUREȘTI, 

UPIT, INCDBH 

STEFĂNEȘTI 

Lărgirea orizontului utilizarii 

acestor materiale și pentru alte 

aplica ții 

 

Sistem electronic complex de 

monitorizare a stresului hidric 

și biocenotic 

UPIT, ICDP PITEȘTI, 

INCDBH ȘTEFĂNEȘTI , 

SCDP CONSTANȚA 

Cercetări interdisciplinare 

integrate privind detectarea 

stresului de apă la pomi 

fructiferi și vița de vie, 

diagnoza rapidă și avertizarea 

în timp real a daunelor 

provocate de agenții de dăunare 

asupra producției și calității 

fructelor, precum și avertizarea 

tratementelor fitosanitare 

adecvate. 

Agenți economic, 

fermieri privați, 

institute și 

stațiuni de 

cercetare 

pomicole și 

viticole 

Elaborarea de secvențe 

tehnologice privind utilizarea 

extractelor vegetale  pentru 

combaterea bolilor în 

plantațiile de pomi fructiferi și 

vită de vie 

UPIT, ICECHIM 

BUCUREȘTI, ICDP 

PITEȘTI, INCDBH 

ȘTEFĂNEȘTI, UPB 

Dezvoltarea de strategii 

alternative pentru gestionarea 

celor mai importanți agenți 

patogeni din plantațiile 

pomicole (rapănul și făinarea 

mărului) și viticole 

Agenți 

economici, 

fermieri privați, 

institute și 

stațiuni de 

cercetare 

pomicole și 

viticole 

Secvență tehnologică de 

fertirigare 

ICECHIM BUCUREȘTI, 

UPIT, INCDBH 

STEFĂNEȘTI 

Contracararea stresului hidric 

la  plantele de viță -de-vie 

Viticultori 

Procedeu de monitorizare a 

creșterii și fructificării 

plantelor de viță -de-vie  

UPIT, INCDBH 

STEFĂNEȘTI 

Influența și efectele factorilor 

meteorologici asupra 

productivității viței-de-vie 

viticultori, Rom 

Tech S.R.L. 

Metode de testare in vitro a  

activității antimicrobiene 

UPB, ICECHIM, UPIT, 

INCD PITEȘTI, 

INCDBH STEFĂNEȘTI  

Implementarea metodologiei 

de testare antifungică și pentru 

alte nanomateriale. 

 

Noi aplicații ale pteridofitelor  UPIT, ICECHIM 

BUCUREȘTI, ICDP 

PITEȘTI, INCDBH 

ȘTEFĂNEȘTI, UPB 

Utilizarea biomaterialelor 

obținute din pteridofite în alte 

domenii  

Agenți 

economici, 

institute și 

stațiuni de 

cercetare, etc 

Tehnologie de extracție cu 

ultrasunete 

ICECHIM BUCUREȘTI, 

INCDBH STEFĂNEȘTI , 

UMFCV, UPIT 

Lărgirea domeniului de 

aplicare a aplicațiilor active ale 

ultrasunetelor  

Industria 

farmaceutică, 

cosmetică, 

alimentară  

Produse nutraceutice 

inovatoare 

UMFCV, UPIT Combinaţii naturale de 

polifenoli cu acţiune sinergică  

în prevenirea bolilor şi 

menţinerea stării de sănătate a 

organismului 

Industria 

farmaceutică, 

cosmetică, 

alimentară  

 

 

Creșterea performanței instituționale a organizațiilor partenere se va realiza prin:  

 acordarea de asistenţă tehnică şi de servicii ştiinţifice şi tehnologice de înalt nivel profesional 
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către părțile interesate din domeniu (la nivel național, regional sau local);  

 posibilitatea de iniţiere şi dezvoltare de colaborări viabile cu parteneri din mediul economic 

public şi privat; 

  creşterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internaţional.  

Campaniile comune de lucru au ca scop sinergizarea și utilizarea optimă a infrastructurii si oferirea 

către piața cunoașterii de tehnologie inovatoare, dar și resursă umană pregatită. Motivația 

reprezentată de elaborarea unor lucrări de doctorat/postdoctorat performante, trans-disciplinare, va 

facilita întărirea carierei tinerilor angajați.  

 

2.2.4 Resursa umană 

 

Unul din scopurile implicite ale Programului comun CDI este cel de menținere și de 

perfecționare a resursei umane nou-angajate. Elaborarea la nivelul partenerilor a unor planuri pe 

termen mediu, coroborate cu programul comun CDI va duce la dezvoltarea unor tematici de 

cercetare care sunt adaptate și nivelurilor de doctorat și postdoctorat necesare pentru resursa nou 

angajată. Astfel, se va asigura continuitatea unor teme specifice domeniului Bioeconomie si va fi 

sprijinită cariera tinerilor cercetători nou angajați. Încă din timpul implementarii proiectului se va 

începe dezvoltarea unei teze de doctorat cu o tematică de cercetare ce contribuie la dezvoltarea de 

noi formulări „verzi” cu aplicații practice prin valorificarea deșeurilor vegetale și agroalimentare . 

Tinerii își vor dezvolta cariera într-un mediu academic cu provocări știintifice și vor constitui un 

pilon în potențialele proiecte naționale și internaționale. 

 

2.2.5 Instrumente de finanțare potențială  

 

Instrumentele de finanțare sunt surse publice (fonduri europene, proiecte H2020, JU-BBI, de 

coeziune, trans-naționale și fonduri naționale, PNCDI III, inclusiv ERA.NET Orizont 2020) și 

fonduri private. Fondurile private vor fi atrase atât pentru co-finanțarea în parteneriat public-privat  

a dezvoltării unor produse/tehnologii la un grad de maturitate tehnologică mai mare de TRL 4, cât 

și pentru serviciile de cercetare și inovare executate pentru întreprinderi. Ponderea estimată a 

surselor de finanțare este: 20% fonduri europene, din proiecte Horizon Europe și trans-naționale; 

20% finanțare/co-finanțare privată din partea mediului economic și 60% fonduri naționale. 

Ponderea ridicată a fondurilor din partea mediului economic este determinată de caracterul 

inovativ marcant al abordărilor trans-disciplinare. Alte surse de finanțare o vor reprezenta 

proiectele europene și din fonduri structurale pentru susținerea dezvoltării instituționale, ca de ex. 

Extinderea participării și răspândirea excelenței - Teaming și twining, corelare cu fondurile 

structurale; Pilonul 1 - participare la Acțiunile Marie Skłodowska Curie; Research networks (ITN): 

support for Innovative Training Networks. 

 

2.2.6 Transferul cunoașterii și tehnologiei 

 

Pentru aceste activități vor fi utilizate cel puțin două platforme, respectiv:  BrainMap, 

care va integra comunitatea existentă cu antreprenorii şi va permite utilizarea informațiilor din 

platformă în cadrul instrumentelor de finanțare CDI;  ERRIS, platformă care prezintă  

informații privind infrastructurile de cercetare, echipamentele şi serviciile oferite). 
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3. Corelare cu planul de dezvoltare instituțională al fiecărui partener 

 

3.1. Corelare cu planul de dezvoltare al UPIT 

Conform Cartei, viziunea Universităţii din Piteşti este de a excela ca instituţie de educaţie 

şi cercetare ştiinţifică modernă şi dinamică, bazată pe competitivitate şi calitate, activă şi integrată 

în comunitatea locală, regională, naţională şi în Spaţiul European al Învăţământului Superior. 

Universitatea din Piteşti îşi propune afirmarea şi consolidarea unei identităţi distincte 

regionale/naţionale/internaţionale prin misiunea, normele şi valorile asumate, menite să-i confere 

vizibilitate şi prestigiu. Universitatea îşi asumă misiunea didactică şi de cercetare, prin realizarea 

trinomului universităţii moderne: educaţie – cercetare – servicii în comunitate, astfel: 1. Formare 

profesională la nivel universitar, postuniversitar şi în conceptul de învăţare pe tot parcursul vieţii, 

în scopul dezvoltării personale, a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, a satisfacerii nevoii de 

competenţă a mediului socioeconomic şi de adaptare la schimbările permanente. 2. Generare şi 

transfer de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, dezvoltare, inovare şi 

transfer tehnologic, creaţie individuală şi colectivă, relevante şi semnificative la nivel regional, 

naţional şi internaţional. 3. Promovare şi dezvoltare de parteneriate la nivel local, regional şi 

naţional în scopul implicării Universităţii în rezolvarea problemelor comunităţii şi creşterii 

vizibilităţii şi prestigiului. 

Obiectivele generale referitoare la cercetate, asumate de Upit, sunt: 

− creşterea rolului şi importanţei cercetării ştiinţifice în dezvoltarea instituţională pe termen lung;  

− realizarea unei cercetări ştiinţifice competitive prin susţinerea unor programe şi proiecte 

definite inter- şi transdisciplinar, pe axa priorităţilor strategiei naţionale şi europene;  

− dezvoltarea infrastructurii destinate activităţii de cercetare, susţinerea centrelor şi 

laboratoarelor de cercetare şi a activităţilor specifice;  

− afirmarea constantă a prestigiului ştiinţific, cultural şi artistic al Universităţii, prin editarea de 

publicaţii (https://www.upit.ro/_document/36074/carta_upit_editia_2019_-_senat_01.07.2019_aviz_men.pdf) 

Planul de cercetare-dezvoltare inovare al Universității din Pitești a fost realizat ținând cont 

de Strategia Națională de CDI, de obiectivele generale (OG), specifice (OS) și transversale (OST), 

respectiv:  

Obiective generale: OG1. Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare, OG2. 

Creşterea contribuţiei româneşti la progresul cunoaşterii de frontieră, OG3. Creşterea rolului 

ştiinţei în societate,  

Obiective specifice: OS1. Crearea unui mediu stimulativ pentru iniţiativa sectorului privat, prin 

instrumente de antrenare a antreprenoriatului şi a comercializării rezultatelor CD, precum şi prin 

credibilizarea parteneriatelor dintre operatorii publici şi cei privaţi. OS2. Susţinerea specializării 

inteligente, prin concentrarea resurselor în domenii de cercetare şi inovare cu relevanţă economică 

şi cu potenţial CD demonstrat, prin parteneriate public-public care să conducă la concentrare, 

eficienţă şi eficacitate, şi public-privat, care să deblocheze potențialul identificat. OS3, 

Concentrarea unei părţi importante a activităţilor CDI pe probleme societale, pentru dezvoltarea 

capacității sectorului CDI public de a solicita şi adopta rezultatele cercetării şi de a răspunde unor 

teme legate de provocările globale de importanţă pentru România, OS4. Susţinerea aspiraţiei către 

excelenţă în cercetarea la frontiera cunoaşterii prin internaţionalizarea cercetării din România, 

evaluare internaţională, creşterea atractivităţii sistemului CDI românesc, prin mobilitate şi 

parteneriate.  

Obiective specifice transversale OS5. Atingerea până în 2020 a masei critice de cercetători 

https://www.upit.ro/_document/36074/carta_upit_editia_2019_-_senat_01.07.2019_aviz_men.pdf
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necesară pentru transformarea CDI într-un factor al creşterii economice, prin asigurarea unei 

evoluţii rapide şi sustenabile, numerice şi calitative, a resurselor umane din cercetare, dezvoltare 

şi inovare. OS6. Dezvoltarea unor organizaţii de cercetare performante, capabile să devină 

operatori regionali şi globali, prin stimularea defragmentării sistemului CDI, concentrarea 

resurselor şi prioritizarea alocării lor, încurajarea parteneriatelor public-public şi public-privat , 

finanţarea ştiinţei şi evaluarea impactului acesteia, noi modele de finanţare pentru a facilita 

inovarea. 

La nivelul fiecărui departament/centru de cercetare al universității a fost conceput un Plan 

Intern de Cercetare-Dezvoltare și Inovare, plan care se revizuiește anual.  

De exemplu. principalele teme de cercetare care sunt derulate prin Centrul de Cercetări 

pentru Protecția Naturii sunt: 

− Cercetări privind biologia organismelor în condiţii normale şi în condiţii de stres,  

− Compuşi naturali. Obţinere. Caracterizare. Aplicaţii, 

− Caracterizarea unor nano-materiale, 

− Cercetări ecologice si fiziologice asupra vertebratelor şi nevertebratelor terestre şi acvatice, 

− Cercetări privind biodiversitatea organismelor din diferite habitate naturale şi modificate 

antropic,  

− Cercetări privind ecologia organismelor în condiţii normale şi în condiţii de stres,  

− Cercetări privind impactul speciilor adventive asupra ecosistemelor naturale şi antropice din 

judeţul Argeş, 

− Biotehnologii aplicate în horticultură, protecția mediului și medicină, 

− Cercetări asupra incidenţei diferiţilor agenţi patogeni în populaţia umană, 

− Parametri structurali, funcționali și biochimici la om in condiții normale și patologice, 

− Studii privind etiologia, simptomatologia, epidemiologia, diagnosticul citogenetic și 

molecular al unor boli genetice umane. 

Pentru dezvoltarea climatului şi a culturii academice centrate pe cercetarea aplicativă a fost 

înfiinţat Centrul de Transfer Tehnologic a cărui misiune constă în stimularea colaborării dintre 

Centrele de Cercetare din universitate și mediul socio-economic, prin susţinerea şi încurajarea 

transferului tehnologic şi introducerea în circuitul economic a propriilor rezultate ale cercetării 

ştiinţifice. Activitățile Centrului de Transfer Tehnologic sunt orientate în trei direcţii: 

- dezvoltarea de parteneriate cu firme, asociaţii profesionale, structuri administrative regionale, 

clustere, parcuri ştiinţifice şi alte centre de transfer tehnologic din ţară; 

- creşterea vizibilităţii activităţilor de cercetare din universitate şi promovarea transferului 

tehnologic prin identificarea posibilităţilor de colaborare dintre mediul academic şi parteneri 

din mediul socio-economic; 

- asigurarea de asistenţă şi consultanţă pentru realizarea acordurilor de parteneriat şi a 

contractelor de cercetare sau de prestări servicii. 

În acest contex a fost dezvoltat un Catalog de servicii, produse şi tehnologii, prin care 

sunt promovate activităţile ce pot fi realizate de centrele de cercetare din UPIT, pentru parteneri 

din mediul socio-economic.  

 

3.2. Corelare cu planul de dezvoltare al ICDP 

Planul de dezvoltare instituțională al Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură 

Pitești Mărăcineni a fost elaborat ținând cont de Strategia Națională de Dezvoltare în Agricultură, 

precum și de strategiile cuprinse în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din pomicultură la 
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nivel internațional și național. Scopul Institutului este de a desfășura activități de cercetare 

științifică și de dezvoltare tehnologică în domeniul pomilor și arbuștilor fructiferi, de a participa 

la elaborarea strategiei de dezvoltare a pomiculturii la nivel național și de a realiza obiectivele 

științifice și tehnologice ale Programului Național de Cercetare Științifică și a altor Programe de 

Cercetare din horticultură. 

Dezvoltarea pomiculturii în România tinde către atingerea obiectivelor din cadul Fondului 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, respectiv asigurarea viabilității exploatațiilor 

pomicole, gestionarea durabilă a resurselor naturale, dezvoltarea teritorială echilibrată a zonelor 

rurale pomicole, favorizarea transferului de cunoștințe și a inovației în domeniul pomiculturii. 

Obiectivul general al Institutului se referă la creșterea capacității și capabilității sistemului 

național de C-D-I din domeniul pomicultură, acumularea de cunoștințe, obținerea de rezultate și 

experiențe de cel mai înalt nivel științific și tehnologic, cu scopul de a le disemina și transfera către 

mediul economic intern, pentru susținerea competitivității acestuia pe plan european și mondial.  

Unul din punctele tari ale institutului este dezvoltarea de soiuri, portaltoi  și secvențe 

tehnologice (pentru 20 de specii pomicole), asigurându-se, astfel, baza pentru pomicultura 

modernă și ecologică, cu impact favorabil asupra mediului și economiei naționale.  

Direcțiile științifice strategice ale Institutului se referă la: ameliorarea sortimentelor de pomi, 

arbuști fructiferi și portaltoi în sensul ajungerii la un raport optim între rezistență la factorii de 

stress și calitate; extinderea soiurilor cu rezistență genetică la boli și dăunători; utilizarea tehnicilor 

moleculare pentru cunoașterea mecanismelor genetice în procesul de ameliorare genetică; 

conservarea și diversificarea fondului național de germoplasmă pomicolă ca sursă de adaptabilitate 

a speciilor pomicole la schimbările condițiilor de mediu și de piață; studiul schimbărilor climatice; 

monitorizarea impactului factorilor pedo-climatici și biocenotici asupra proceselor de creștere și 

fructificare ale pomilor cu ajutorul stațiilor meteorologice automate, stațiilor complexe de fito-

monitorizare, aparaturii de teledetecție aeriană multispectrală și prin termografie, utlizarea 

tehnicilor GIS; dezvoltarea unor tehnologii și secvențe tehnologice inovative de limitare a 

impactului nefavorabil al schimbărilor climatice (irigare, fertirigare, protejarea recoltelor); 

tehnoloii de prevenire și combatere a patogenilor și dăunătorilor; managementul factorilor de risc  

post recoltă și optimizarea duratei de păstrare în scopul prelungirii perioadei de consum în stare 

proaspătă a fructelor; perfecționarea tehnicilor de ameliorare și înmulțire a unor specii de arbuști 

fructiferi solicitate de industria farmaceutică; menținerea materialului de înmulțire fructifer; 

elaborarea de tehnologii noi și/sau îmbunătățite de macropropagare și micropropagare; elaborarea 

de protocoale noi de detectare și identificare a virusurilor și fitoplasmelor prin aplicarea de metode 

serologice și moleculare. 

Măsurile incluse în planul de dezvoltare instituțională se referă la: 

− Abordarea unor tematici de cercetare – dezvoltare prioritare pe termen mediu și lung de 

importanță strategică națională care să acopere obiectivele de dezvoltare durabilă a 

pomiculturii în România în condițiile modificărilor pieței mondiale globale pe fondul efectelor 

schmbărilor climatice ireversibile; 

− Întărirea capacității de cercetare – dezvoltare prin achiziționarea de noi echipamente de 

cercetare; 

− Stimularea participării cercetătorilor la programe moderne de formare, perfecționare și 

pregătire profesională (traning-uri, specializări, școli de vară), în comisii de evaluare a 

proiectelor naționale și internaționale, comisii de recenzie, organizații profesionale, etc; 

− Constituirea de colective multidisciplinare de specialiști care să abordeze domenii inter și 
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pluridisciplinare (horticultură, pomicultură, biologie, chimie); 

− Schimburi de experiență interdisciplinare naționale și internaționale; 

− Organizarea de simpozioane, conferințe științifice și orkshopuri cu participare internațională; 

− Dezvoltarea parteneriatelor naționale și internaționale; 

− Apartenența la rețele de cercetare naționale și internaționale, la grupuri de lucru internaționale, 

la platforme tehnologice în domeniul pomiculturii; 

− Extinderea activităților de diseminare și de transfer tehnologic a rezultatelor cercetării la agenți 

economici și fermieri privați. 

ICDP Pitești-Mărăcineni are o experiență vastă de cercetare-dezvoltare-inovare dovedită prin: 

derularea unui număr mare de proiecte de cercetare naționale (Biotech, Relansin, Agral, CEEX, 

CNCSIS, PNCDI-II și III, proiecte sectoriale ADER, Cecuri de Inovare) și internaționale (FP-7, 

COST, COBIL, proiecte finanțate de firme private internaționale – Franța, Korea); obținerea de 

brevete naționale și internaționale (soiuri, portaltoi, tehnologii și secvențe tehnologice); publicarea 

de articole științifice în reviste naționale și internaționale indexate în diferite baze de date; 

dezvoltarea unei reviste proprii cu performanțe notabile, indexată în baze de date internaționale – 

Fruit Growing Research (CABI, Scopus – Elsevier, Index Copernicus, DOAJ, etc.). 

Rezultatele obținute în cadrul proiectului complex 6 PCCDI-BIOHORTINOV, echipamentele 

achiziționate și resursa umană (tineri cercetători) angajată sunt în corelație cu acțiunile strategice 

din Planul de Dezvoltare Instituțională al ICDP Pitești Mărăcineni, dovedind, astfel, 

sustenabilitatea colaborării și în perioada următoare prin: 

− Dezvoltarea de parteneriate cu universități și institute de cercetare, atât în domeniul cercetare 

– dezvoltare, cât și domeniul formării continue a resurselor umane; 

− Sporirea acțiunilor privind creșterea gradului de integrare în Spațiul European de Cercetare 

(ERA) și identificarea de noi parteneri noi și realizarea de propneri de proiecte în cadrul 

programelor HORIZONT 2020, Program Operațional Competitivitate (POC), etc; 

− Sporirea numărului de Acorduri cadru de colaborare cu diferite institute și universități de profil 

de pe plan mondial; 

− Înscrierea Institutului ca membru în rețele de cercetare / membru în asociații profesionale de 

prestigiu pe plan național / internațional (EUFRIN – European Fruit Research Institutes 

Network; COST – Cooperation in Science and Technology; ISHS – International Society for 

Horticultural Scinece, etc); 

− Intensificarea transferului tehnologic (soiuri, portaltoi, tehnologii sau secvențe tehnologice) 

către IMM-uri, agenți economici și fermieri. 

 

3.3. Corelare cu planul de dezvoltare al INCDBH 

Mandatul INCDBH Ştefăneşti este de a promova cercetarea strategică, fundamentală și 

aplicată în domeniul biotehnologiei pentru horticultură, incluzând atât propagarea clonală in vitro, 

cât și îmbunătățirea genetică prin tehnici in vitro. INCDBH Ştefăneşti este singurul furnizor de 

material de plantare a viței-de-vie liber de virusuri din România, material biologic esenţial pentru 

înfiinţarea noilor plantaţii de viță-de-vie. Materialul de plantare furnizat este pe deplin garantat din 

punct de vedere al autenticității și este certificat pentru starea sa fitosanitară. La INCDBH a fost 

înfiinţată prima colecţie de germoplasmă viticolă care cuprinde în prezent 322 soiuri libere de 

principalele virusuri specifice viţei-de-vie. Materialul biologic din această colecţie reprezintă 

singura sursă de material de înmulţire viticol din categoria Iniţial din România, care este menţinută 

în condiţii adecvate impuse de legislaţia națională în vigoare (Ordin 1267/2005) armonizată cu 
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legislația europeană.  

INCDBH Ştefăneşti prin mandatul său are ca atribuţii utilizarea metodelor biotehnologice și 

pentru alte plante horticole importante (medicinale, aromatice, dendrologice), care implică 

dezvoltarea interfeței între cercetarea fundamentală și cea aplicativă.   

INCDBH Ștefănești are ca atribuţii dezvoltarea, transferul şi aplicarea biotehnologiilor 

horticole, în scopul îmbogăţirii cunoştinţelor, înţelegerii şi aplicării normelor de securitate 

biologică, precum şi de a face cunoscute rezultatele cercetărilor obţinute în domeniul 

biotehnologiilor către toţi potenţialii beneficiari, incluzând consumatori, fermieri, oameni de 

ştiinţă şi mass-media. Prin modul său de organizare şi funcţionare, institutul poate constitui un 

model de integrare a cercetării fundamentale şi aplicative cu producţia horticolă la nivel local şi 

naţional. Rezultatele cercetării sunt verificate în câmpuri experimentale, loturi demonstrative, 

culturi de concurs constituind dovada reală a potenţialului activităţii de cercetare pentru furnizorii 

de extensie, sau direct pentru producătorii particulari.  

INCDBH Ştefăneşti are ca obiectiv general: Creșterea capacității şi capabilității sistemului de 

cercetare – dezvoltare și inovare din domeniul horticulturii de a acumula cunoștințe, rezultate și 

experiențe de cel mai înalt nivel științific şi tehnologic, cu scopul de a le disemina şi transfera către 

mediul economic intern pentru susținerea competitivității acestuia pe plan european şi mondial. 

Aceste activități se vor desfășura în cadrul a trei direcții de cercetare a INCDBH Ștefănești 

(Agrotehnologie şi protecţia plantelor, Biochimia şi fiziologia plantelor, Biotehnologii aplicate), 

fiecare având  obiective specifice şi direcții științifice strategice care se corelează cu noile tematici 

de cercetare. 

Agrotehnologie şi protecţia plantelor 

− diagnoză şi prognoză a stresului hidric şi biocenotic în viticultură;  

− metode de procesare avansată a resturilor vegetale rezultate în urma lucrărilor agrotehnice; 

− elaborarea de tehnologii/secvențe tehnologice de: combatere a principalilor agenți patogeni și 

dăunători din plantațiile viticole precum și îmbunătățirea managementului acestora; producere 

a materialului săditor viticol;  

− utilizarea biodiversității funcționale pentru îmbunătățirea managementului agenților patogeni, 

al dăunătorilor și buruienilor prin elaborarea de agrosisteme care să maximizeze soluțiile de 

control al acestora în contextul schimbărilor climatice; 

− monitorizarea factorilor care influențează randamentele de înrădăcinare (substrat, umiditate, 

temperatură, luminozitate etc.) și elaborarea de tehnologii noi şi/sau îmbunătățite de propagare 

a soiurilor și portaltoilor de viță-de-vie cu dificultăți de înmulțire prin metode clasice; 

− elaborarea, tehnicilor şi tehnologiilor de înmulțire specifice soiurilor nou omologate pentru 

înființarea plantațiilor mamă în vederea obținerii materialului săditor, Bază şi Certificat; 

− abordarea crioterapiei ca metodă de regenerare de plante libere de virusuri, lărgirea listei de 

chimioterapice cu acțiune antivirală  și eficientizarea metodelor de diagnostic al maladiilor 

virale la vița-de-vie;  

Biochimia şi fiziologia plantelor 

− monitorizarea factorilor climatici din Centrul viticol Ștefănești Argeș din punct  de vedere al 

influenței asupra compoziției biochimice și fiziologiei viței-de-vie; 

− elaborarea unei tehnologii inovatoare de procesare avansată a resturilor vegetale rezultate în 

urma aplicării lucrărilor agrotehnice în plantațiile viticole precum și a tescovinei și burbei 

rezultate în procesul de vinificație; 

Biotehnologii aplicate 
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− obținerea extractelor vegetale și caracterizarea compușilor bioactivi sintetizați de plantele 

medicinale; 

− elaborarea şi perfecţionarea tehnologiilor de înmultire in vitro la specii horticole de importanţă 

economică. 

Activitățile de cercetare ale INCDBH se corelează cu strategiile naționale pentru dezvoltare şi 

competitivitate în scopul dezvoltarea durabilă în conformitate cu prioritățile UE de cercetare. 

 

3.4. Corelare cu planul de dezvoltare al INCDCP-ICECHIM 

Planul strategic de dezvoltare al INCDCP-ICECHIM a fost elaborat ținând-se cont de 

principiile strategice incluse în cadrul Programului Orizont Europa și în strategiile din domeniul 

activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare de la nivel național şi european. Cadrul general include 

o intensificare a  competiției pentru resurse umane şi financiare, între entități ştiinţifice care au 

nivel din ce în ce mai ridicat al excelenței în cercetare, în paralel cu o creştere a cerințelor pentru 

parteneriate durabile, la nivel academic / științific şi la nivel industrial, şi pentru inovare şi transfer 

tehnologic şi al cunoștințelor. Tradițional, cercetările  în  domeniul bioresurse şi biotehnologiierau 

destinate valorificării resurselor naturale regenerabile pentru obținerea de biocarburanţi,  

biopesticide, solvenţi ecologici, amelioratori de sol, biofertilizanți, extracte naturale, suplimente 

nutritive, inclusiv prin folosirea de enzime și tulpini selecționate de microorganisme. Agregarea 

acestei direcții de cercetare, de valorificare bioresurse s-a realizat cu o altă direcție cu tradiție în 

cadrul INCDCP-ICECHIM, cea a nanoștiințelor şi nanotehnologiilor. Rezultatul este o abordare 

trans-disciplinară, destinată închiderii lanțurilor de valoare din bioeconomie prin procedee 

integrate, flexibile  și interconectate ce prezintă atât potențial pentru dezvoltarea cunoașterii, cât și 

impact economic. Evaluare internă a punctelor tari şi a punctelor slabe la nivelul INCDCP - 

ICECHIM a reprezentat baza pentru inter-compararea şi clasificarea față de alte entități de 

cercetare active în domeniile chimiei și ingineriei chimice conexată cu cele ale nanotehnologiilor, 

bioeconomiei și materialelor. Astfel s-a constatat ca unul din punctele forte ale activitatii stiintifice 

este dezvoltarea de noi (bio)produse pentru agricultură, asigurandu-se astfel oportunitati de 

realizare a Bio(nano)tehnologiilor printre sectoarele ştiinţifice, cu impact asupra economiei bazate 

pe cunoaștere. Direcțiile de cercetare care reprezintă axe de coagulare a expertizei şi excelenței 

dovedite a INCDCP-ICECHIM sunt reprezentate, de exemplu, de cele în legătură cu procesarea 

avansată a bioresurselor şi a co-produselor, a reutilizării apei, nutrienţilor şi energiei reziduale, din 

sub-produsele rezultate prin procesarea biomasei, şi a sechestrării durabile a bioxidului de carbon, 

prin fotosinteză micro-algală (inclusiv mixotrofă) si in plus in urma implementarii proiectului 

Biohortinov, de dezvoltare de nanomateriale inovatoare cu aplicații fitoterapeutice in vederea 

diminuarii stresului biocenotic în culturile horticole.  

Asumarea unui rol activ ca punct național de promovare a excelenței în domeniile de CD 

ale ICECHIM  - Măsurile incluse în această direcție strategică se referă la obiectivul INCDCP-

ICECHIM privind inițiativele comune  de cercetare-dezvoltare în domeniul nanotehnologiileor si 

tehnologiilor emergente, participarea cercetătorilor Institutului la acțiunile COST prezente şi 

viitoare în legătură. Aceste măsuri sunt: 

− Intensificarea activităţii Institutului ca punct de contact pentru inițiativele europene de interes 

pentru știința materialelor si bioeconomie pentru toate părțile interesate, organizarea de 

evenimente la nivel național, crearea rețelelor la nivel european, dezvoltarea parteneriatelor 

existente şi noi; 

− Comunicarea noilor tehnologii şi prezentarea produselor chimice sustenabile, pentru 
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îmbunătățirea încrederii publice în industria chimică; 

− Implicarea ICECHIM in proiecte sectoriale dedicate elaborarii politicilor si strategiilor de 

dezvoltare in domeniul CDI 

− Participarea activă a reprezentanților şi personalului Institutului la evenimentele ştiinţifice 

naţionale, la discuțiile / dezbaterile ştiinţifice şi tehnologice, etc. 

− Stimularea participării personalului Institutului in comisiile de experți internaționali şi 

naționali, comisiile de recenzie, comisiile editoriale ale revistelor ştiinţifice ISI, organizațiile 

profesionale, susținând aceste activități, atunci când este necesar, din fonduri instituționale; 

− Participarea la furnizarea către administrația centrală sau locală de cunoștințe, know-how, date, 

tehnologii, servicii sau studii şi analize strategice în domeniul chimiei sustenabile. 

 Definirea identității științifice și tehnologice la nivel național și internațional, creşterea 

vizibilității, se va face prin abordarea trans-sectorială a domeniului chimiei și prin  coagularea 

echipele de cercetare din INCDCP-ICECHIM pe axe de competență corespunzătoare domeniilor 

de specializare inteligentă definite de Strategia Națională CDI. INCDCP-ICECHIM are experiență 

dovedită în domeniile de specializare inteligentă și priorități publice, dovedită prin proiecte de 

cercetare, articole în cele mai citate 30 % reviste din baze de date consacrate, brevete naționale și 

internaționale, contracte directe. 

 Actiunile strategice ale Programului comun de cercetare sunt in corelare cu actiunile 

strategice ale INCDCP-ICECHIM pentru urmatoarea perioada: 

1. Cresterea calitatii si a numarului propunerilor de proiecte depuse la diverse programe pentru 

sprijinirea capacității de dezvoltare institutionala şi investiții pentru modernizarea / 

îmbunătățirea infrastructurii, cum ar fi: proiectele de finanțare a excelenței şi cele similare  

pentru perioada 2021-2027, Programul Operațional Competitivitate referitor la proiectele de 

investiții în capacitățile CDI (inclusiv a celor administrative), Capacităţi / Suport şi la acțiuni 

de coordonare pentru regiunile convergente ale UE, din “Orizont  Europa”. 

2. Intensificarea transferului tehnologic, inclusiv a transferului tehnologic către IMM-uri grupate 

în clustere, care ar putea utiliza platforme industriale restructurate pentru dezvoltarea unor 

parcuri tehnologice. 

3. Dezvoltarea relațiilor cu entitățile naţionale şi europene de cercetare (şi educație), dezvoltând 

parteneriate strategice şi lărgirea semnificativă a rețelelor de cercetare in care este inclus 

INCDCP-ICECHIM  

ce au ca Obiective specifice: 

− valorificarea şi difuzarea cunoștințelor şi rezultatelor de cercetare prin creșterea 

producției si calitatii stiintifice și accentuarea transferului tehnologic;  

− acordarea de servicii științifice şi tehnologice de înalt nivel în domenii prioritare prin 

continua dezvoltare a infrastructurii și a resursei umane;  

− consolidarea colaborărilor și parteneriatelor cu mediul economic privat prin realizarea 

de proiecte în parteneriat, contracte directe, utilizarea instrumentelor de finanțare a 

transferului de cunoaștere și  sprijinirea dezvoltării start-up-urilor inovative și a spin-off-

urilor;  

− creşterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internațional prin participarea la 

proiecte de cercetare internaționale, stagii de lucru în străinătate și stimularea (co)publicării 

în cele mai citate 10% publicații din baze de date consacrate. 

 

3.5. Corelare cu planul de dezvoltare al SCDP 
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În urma aderării României la Uniunea Europeană, SCDP Constanța și-a adaptat în mod 

continuu strategia și planul de acțiune, astfel încât să fie în premanență racordată la prioritățile 

stabilite prin strategiile naționale de cercetare. În acest sens, obiectivul principal al SCDP 

Constanța este de a-și consolida poziția de furnizor de tehnologii și servicii inovative în cadrul 

ecosistemului regional de inovare, și de a-și focaliza activitățile CDI pe tematici care să susțină 

cel mai eficient acest efort. 

SCDP Constanța deține  Colecția Națională de piersic, Colecția Națională de cais, Colecția de 

migdal, colecția de portaltoi pentru piersic și cais și loturi demonstrative cu soiuri create la stațiune 

și soiuri valoroase din patrimoniul internațional. 

Laboratorul de Tehnologii pomicole al SCDP Constanța are ca obiective: 

interrelațiile specifice sol-apă-plantă-atmosferă în condițiile stresului hidric și al schimbărilor 

climatice; 

− reducerea poluării mediului înconjurător prin utilizarea mijloacelor şi procedeelor biologice în 

tehnologia de combatere a bolilor şi dăunătorilor; 

− stabilirea metodelor de prognoză şi avertizare a agenţilor patogeni la piersic şi cais și 

elaborarea complexelor fitosanitare de combatere integrată a acestora;  

− modernizarea tehnologiilor de înființare și întreținere la speciile pomicole în contextul  

schimbărilor climatice. 

Rezultatele obținute de SCDP Constanța în urma activităților de cercetare-dezvoltare 

desfășurate are în prezent trei categorii principale de utilizatori/beneficiari posibili: 

− Comunitățile științifice din țară sau străinătate, din fiecare domeniu/tematică abordată, care 

sunt beneficiari ai rezultatelor diseminate prin intermediul publicațiilor de specialitate, sau prin 

comunicări la conferințe științifice de profil; impactul pe care aceste rezultate le au asupra 

comunității respective depinde de calitatea și importanța rezultatelor raportate. 

− Beneficiari economici: entități de stat sau private, interesate în general de servicii de cercetare-

dezvoltare (soiuri create, tehnologii/secvențe tehnologice) și servicii de consultanță.  

− Publicul larg, prin intermediul unor acțiuni specifice de diseminare și promovare a cercetării 

precum aparițiile media, promovarea prin intermediul mediilor de socializare, dar și prin 

contacte directe cu persone interesate de evoluția cercetării românești, de exemplu în cadrul 

unor ”workshop-uri”, ”porți deschise” , “școala altfel”, etc. 

 

3.6. Corelare cu planul de dezvoltare al UPB 

Actiunile strategice ale Programului comun de cercetare sunt în corelare cu acțiunile 

strategice ale UPB care propune în continuare ca acea strânsă interacțiune între științele 

fundamentale și cele aplicate să se consolideze. Deși UPB are un profil puternic orientat spre 

științele aplicate, cercetarea fundamentală trebuie susținută ca fundație pentru dezvoltarea 

domeniilor de cercetare inginerești. UPB are, de asemenea, un larg portofoliu de colaborare cu 

sectorul public și privat și este un important partener la nivel național și international, care 

participă la competițiile de proiecte lansate de finanțatorii publici și privați. 

Obiectivul strategic. Avansarea continuă și împărtășirea cunoștințelor din cercetare prin 

capacitatea cadrelor didactice și cercetătorilor de a combina excelența în domeniul științelor 

aplicate și ingineriei în proiecte cu beneficii tehnologice și sociale.  

Obiective de dezvoltare  

Ø Creșterea succesului UPB în arenele competiționale externe, în special în competițiile 

internaționale, prin asigurarea calității ridicate a performanțelor de cercetare. Se vor susține și 
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crește acele domenii identificate la nivelul UPB cu potențial ridicat, recunoscute la nivel 

internațional și cu un impact puternic al cercetării. 

Acțiuni:  

− Implementarea Planului de Acțiune pentru dezvoltarea Resurselor Umane de cercetare - 

RU(C&C) va permite revigorarea proceselor de recrutarea academică, managementul 

talentelor și dezvoltarea carierei personale. Aceasta va stimula atragerea unor potențiale 

talente sau/și personalități recunoscute în domeniile științifice în care UPB are potențial 

precum și stimularea dezvoltării cercetătorilor performanți.  

− Crearea facilităților și asigurarea mentenanței infrastructurii de cercetare necesare cercetării 

de excelență. Se vor dezvolta o politică și un cadru de implementare la nivelul universității 

privind investițiile, mentenanța și accesul la infrastructura de cercetare pe scară largă. 

− Încurajarea facultăților/departamentelor să dețină o rezervă strategică pentru ideile care nu 

sunt încă finanțabile, dar care au potential de a deveni competitive.  

Ø Se va întări colaborarea prin cercetare în cadrul unor echipe în care membrii săi au roluri 

bine stabilite: supervizori, mentori și studenți, masteranzi, doctoranzi, post doctoranzi care 

primesc îndrumare pentru cercetare.  

Acțiuni:  

− Explorarea oportunității și posibilității introducerii modelului de echipă existent în UPB, dar 

neformalizat, între și intra facultăți din cadrul universității. Identificarea unei mărimi optime 

a echipei: suficient de mare pentru impact, dar în același timp suficient de mică pentru a crea 

coeziune.  

− Crearea unor initiative interne atractive, care să le permită membrilor tineri din Universitate 

crearea unei platforme de lansare în cariera științifică (experiența GEX și ARUT). 

 Ø Coordonarea și concentrarea centrelor de cercetare din UPB în vederea întăririi 

excelenței.  

Acțiuni:  

− Dezvoltarea unui plan de actiune pentru întărirea activității centrelor de cercetare în domeniile 

lor de competență.  

− Stabilirea unor criterii de evaluare prin care să se identifice capacitatea și competența centrelor 

în vederea susținerii și stimulării activității acestora.  

− Constituirea unui corp de evaluatori externi UPB, eventual din cadrul ARUT, dar și din alte 

universități/institute de cercetare (se poate folosi baza de date evaluatori GEX, ARUT). Ø 

Îmbunătățirea calității publicațiilor pentru a întări impactul științific. Acțiuni: • Sprijin prin 

initiative interne pentru susținerea publicării rezultatelor de cercetare și a creșterii calității 

prezentării ( ex.PubArt).  

− Stimularea prin premierea din finanțări interne a celor mai bine cotate articole publicate.  

Ø Conectarea cercetării într-un mod sistematic la provocările societale și creșterea 

vizibilității în lumea exterioară.  

Acțiuni:  

− Stimularea cercetării multidisciplinare și transdisciplinare care vizează inovarea responsabilă, 

societală. În acest scop, se va valorifica în continuare cooperarea cu științele sociale și 

umaniste, atât în UPB, cât și în afara sa (de exemplu, CESAER, EUA, acorduri bilaterale etc.).  

− Explorarea celor mai bune practici pentru dezvoltarea unor instrumente moderne de 

promovare prin care UPB să fie recunoscută național și internațional, cu accent special pe 

profilul său științific ingineresc, dar și social. Concentrarea activităților de transfer de 
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cunoștințe și de informare asupra atuurilor științifice și pe poziționarea personalităților 

științifice mai vizibil în dezbaterile societății. 

Ø Dezvoltarea și consolidarea de parteneriate strategice pe termen lung cu universități 

recunoscute din domeniu din întreaga lume. 

Acțiuni:  

− Constituirea unui depozit cu rezultate și date de cercetare ale UPB în sistem „open access”. 

− Stimularea publicării cu acces deschis și partajarea datelor din cercetare. Se va oferi cadrelor 

didactice și cercetătorilor suportul necesar, inclusiv prin numirea unor administratori de 

date(stewards) și a unor ingineri(curatori) de date în cadrul tuturor facultăților care consiliază 

cercetătorii în gestionarea datelor.  

− Stimularea utilizării facilităților ANELIS prin asigurarea accesului de la distanță. Se vor 

încuraja cercetătorii să participe la consiliile editoriale relevante. 

− Explorarea de noi modalități de prezentare și difuzare a cunoștințelor(televiziune proprie, 

mijloace informatice moderne) 

 

3.7. Corelare cu planul de dezvoltare al UMFCV 

Universitatea de Medicină şi Farmacie d in Craiova (UMFCV) a activat ca Partener #2 al 

Proiectului Component (PC) 4, „Tehnologii inovatoare de procesare avansată a resurselor 

vegetale provenite din pomicultură şi viticultură”, în cadrul Proiectului Complex 6PCCDI/2018 

„Creşterea capacităţii instituţionale de cercetare bioeconomică pentru exploatarea inovatoare a 

resurselor vegetale autohtone, în vederea obţinerii de produse horticole cu valoare adăugată 

ridicată”.   

În vederea derulării Programului comun CDI, membrii echipei de cercetare din cadrul UMFCV 

vor contribui la crearea şi dezvoltarea unui lanţ de cercetare complementar în bioeconomie 

(industrie, domeniul ştiinţelor agricole), care va asigura îmbunătăţirea calităţii vieţii, prin 

efectuarea de analize fizico-chimice în scopul standardizării unor produse nutraceutice. 

Numeroase resurse alimentare de origine vegetală (e.g., struguri, coacăze, aronia, mere, 

zmeură, afine, prune), precum şi produsele derivate din prelucrarea acestor materii prime (sucuri, 

siropuri, extracte hidroalcoolice, vinuri), reprezintă combinaţii naturale de polifenoli cu acţiune 

sinergică în prevenirea bolilor şi menţinerea stării de sănătate a organismului: stilbenoide (cis-

resveratrol, trans-resveratrol şi derivaţi), flavonoide (epicatechol şi componente înrudite 

structural), acizi polifenolici (acid cafeic, acid ferulic, acid galic, acid clorogenic, acid cafeoil-

tartric). Proprietăţile remarcabile ale vinurilor se datorează compuşilor polifenolici, în principal 

prin acţiunea lor antioxidantă şi capacitatea de eliminare a radicalilor liberi, cu efect 

cardioprotector, antiaterogen, antiinflamator, antitumoral, antibacterian, antiviral. Studiile 

epidemiologice şi clinice au arătat că un consum regulat şi moderat de vin roşu este asociat cu o 

incidenţă scăzută a bolilor cardiovasculare, diabetului şi anumitor tipuri de cancer.  

Prin valorificarea adecvată a deşeurilor de origine vegetală provenite din pomicultură şi 

viticultură se urmăreşte realizarea unor produse nutraceutice inovatoare, cu valoare adăugată 

ridicată. În acest context, membrii echipei de cercetare din cadrul UMFCV au ca obiectiv principal 

analiza fizico-chimică de amprentă (fingerprint), identificarea şi cuantificarea prin HPTLC–UV 

densitometrie, cu ajutorul unor etaloane corespunzătoare, cu confirmare prin ESI–MS, a 

conţinutului de resveratrol, epicatechol, antocianozide şi acizi polifenolici, în vederea 

standardizării unor preparate extractive obţinute din materii prime naturale de origine pomicolă şi 

viticolă. În plus, activitatea antioxidantă in vitro a resurselor naturale bogate în polifenoli şi a 
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produselor nutraceutice standardizate va fi evaluată folosind testul DPPH aplicat cromatoplăcilor 

HPTLC (in situ). 

 

3.8. Corelare cu planul de dezvoltare al ISIM 

Bazele competiţionale care trasează cadrul general în care institutul îşi desfăşoară o bună parte 

a activităţii de CDI sunt Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare şi Programul 

ORIZONT pentru cercetare al Uniunii Europene. Cadrul general al strategiei CDI INCD ISIM 

Timişoara include o intensificare a resurselor umane şi financiare în domeniul tehnologiilor şi 

echipamentelor specializate, fie că vorbim aici de sudare, de activare cu ultrasunete a mediilor 

lichide, de debitare etc., precum şi dezvoltarea de parteneriate durabile cu entități ştiinţifice care 

au nivel ridicat al excelenței în CDI la nivel academic, științific şi industrial, pentru a dezvolta 

produse şi servicii inovative care vor fi supuse transferului tehnologic. 

O componentă importantă a strategiei CDI ISIM Timișoara este reprezentată de implicarea 

institutului în dezvoltarea de echipamente și tehnologii inovative și  atragerea de resurse financiare 

pentru dezvoltarea activității CDI, cu efect în creșterea competitivității mediului economic din țară 

și afară.  

În cadrul institutului cercetările  în  domeniul ultrasunetelor se desfăşoară încă din anul 2001. 

Dezvoltarea laboratorului CEX-US (Centrul de excelență în sudarea cu ultrasunete) realizându-se 

în cadrul programului Ultratech 2006-2008, cu numărul de contract 265/2004, fiind un rezultat al 

unui parteneriat de cercetare între ISIM Timișoara (dezvoltare tehnologiilor de procesare cu 

ultrasunete, scule active cu ultrasunete, dispozitivări, testare distructivă şi nedistructivă, probe), 

Universitatea POLITEHNICA Timișoara (materiale cu memoria formei, injectare, extrudare 

asistate ultrasonic, interferenţa electromagnetică a echipamentelor ultrasonice), Centrul de Chimie 

Timişoara al Academiei Romane (sonogeluri de silice, în regim ultrasonic), Universitatea 

POLITEHNICA Bucureşti (materiale compozite inteligente nanostructurare în matrici polimerici), 

Institutul de Materie Condensată INCEMC Timişoara (procesare hidrotermală cu activare 

ultrasonică), Universitatea din Craiova (compactarea ultrasonică a materialelor, pulverulente), 

ICTCM Bucureşti (caracterizări funcţionale sisteme ultrasonice, analiza electrică, magnetică, 

amortizare) dar şi cu societăţi comerciale cu activităţi specifice, ELBA Timişoara, precum şi 

entităţi consacrate în aplicaţii în sudarea cu ultrasunete STAPLA ULTRASCHALL TECHNIK 

GmbH Germania. Planul de dezvoltare al laboratorului de ultrasunete CEX-US a ținut cont de 

nevoile pieţei reușindu-se dezvoltarea mai multor echipamente specializate dintre care amintim: 

Echipament  de sudare cu ultrasunete cotieră auto cu înveliş din piele ecologică sudată pe contur 

cu ultrasunete (ESUP  ICC PROD 01), 20 kHz, 2500W; Echipament pentru sudarea cu ultrasunete 

a elementelor din componența motoarelor electrice etc.; în domeniul textilelor amintim 

următoarele: Echipament hibrid de debitare cu ultrasunete materiale compozite, Echipament 

pentru sudare centuri de siguranță din material textil. Direcțiile de cercetare recente în cadrul 

laboratorului CEX-US au fost extinse și înspre domeniul farmaceutic alimentar, fiind efectuate 

studii preliminarii în industria alimentară (îmbătrânirea alcoolului, amestecuri omogene), extracţie 

uleiuri volatile.  

Studiul privind procesarea avansată a plantelor prin tehnici de extracţie cu ultrasunete 

desfăşurat de către ISIM Timișoara a condus la realizarea unor tehnologii de procesare avansată 

(extracţie) a resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură de origine autohtonă, 

pentru obţinerea unor produse nutraceutice cu valoare adăugată ridicată. Extracţia cu ultrasunete 

a uleiurilor volatile s-a dovedit a fi un procedeu cu un domeniu de aplicabilitate vast, care poate fi 
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utilizat cu succes în obţinerea compușilor activi cu valoare adăugată ridicată (în cazul de faţă 

resveratrol). Cercetările desfășurate în acest domeniu au dus la îmbunătățirea consolidarea 

cunoștiințelor legate de tehnicile de extracţia extracţie ultrasonică  și dezvoltarea de noi tehnologii, 

de procesare a deşeurilor vegetale, proiectarea de echipamente şi componente ultrasonice,  acestea 

constituind o bază solidă pentru următoarele activități ce care urmează a fi desfășurate în domeniul 

cercetării de către echipa formată în cadrul acestui proiect.  

Prin continuarea programului comun poate fi demonstrată aplicabilitatea la scară industrială 

a procesului procedeului ecologic de extracție, folosind efectele cumicrovibrațiilor 

ultrasuneteultrasonice. 

Având în vedere situația prezentată, ISIM Timișoara trebuie să păstreze o strategie de 

consolidare și de dezvoltare a direcțiilor principale stabilite; astfel pornind de la analiza mediului 

extern şi a celui intern se prezintă obiectivele strategice pentru activitatea de cercetare şi dezvoltare 

tehnologică:  

1. păstrarea, consolidarea și dezvoltarea direcțiilor prioritare ale cercetării dezvoltării în cadrul 

ISIM Timișoara; 

2. creşterea performanței științifice şi promovarea excelenţei la nivelul ISIM Timișoara; 

3. concentrarea și dezvoltarea resurselor pentru consolidarea și dezvoltarea direcțiilor prioritare 

ale activităților CDI ale ISIM Timișoara și abordarea unor direcții actuale de vârf; 

4. eficientizarea valorificării rezultatelor CDI (prin diseminare pe scară largă şi utilizarea acestora 

în domenii aplicative prioritare la nivel național şi internaţional); 

5. consolidarea și dezvoltarea parteneriatelor existente în activitatea de cercetare şi realizarea de 

noi consorţii şi reţele de cercetare împreună cu universităţi, institute de cercetare şi companii 

din ţară şi din străinătate; 

6. atragerea de fonduri de CDI din mediul privat; 

7. creșterea numărului de cercetători / personalului cu activități CDI (în special a tinerilor) pentru 

atingerea unei mase critice; 

8. intensificarea activității de transfer tehnologic; 

9. dezvoltarea unui parteneriat strategic de CDI cu industria. 

  

Acţiunile strategice ale Programului comun de cercetare sunt în corelare cu acţiunile 

INCD ISIM Timișoara: 

1. Creșterea numărului de proiecte şi participarea la mai multe programe competiționale, care 

impun creşterea calităţii lucrărilor şi a eficienţei activităţii; acestea vin în sprijinul capacității 

de dezvoltare instituțională și pot asigura fonduri de investiții pentru 

modernizarea/îmbunătățirea infrastructurii. Principalul program de finanțare al ISIM 

Timișoara este reprezentat de PNCDI, dar, cu condiții mai restrictive în ceea ce privește 

finanțarea prin care ISIM Timișoara are posibilitatea dezvoltării infrastructurii existente și 

chiar crearea de infrastructură de interes național și alte programe pot fi accesibile, precun 

POC, POSCCE.  

2. Intensificarea legăturilor cu partenerii din mediul privat, precum și atragerea de parteneri noi, 

intensificarea transferului tehnologic, promovarea programelor de finanțare naționale și 

internaționale prin care beneficiarii din industrie pot accesa fonduri nerambursabile, 

colaborarea cu firme de consultanță specializate în pregătirea de astfel de propuneri de 

proiecte, promovarea unor propuneri de proiecte în parteneriat cu beneficiari din industrie, 
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precum și identificarea de noi beneficiari prin intermediul serviciului de marketing al 

departamentului ”Centrul de transfer tehnologic în sudură” (CENTA-ISIM).  

3. Creșterea bazei piramidei personalului CDI, prin atragerea de studenți de masteranzi și 

doctoranzi, în cotutelă cu cercetători de la ISIM Timișoara, în activitatea de cercetare-

dezvoltare-inovare. 

4. Dezvoltarea unor parteneriate strategice, cu entitățile naţionale şi europene de cercetare, care 

să vizeze lărgirea semnificativă a rețelelor de cercetare, dezvoltarea de proiecte comune de 

cercetare aplicativă pe tematici care să pornească de la partenerii industriali și de la clusterele 

din care ISIM Timișoara face parte. 

Aceste acţiuni au ca scop valorificarea rezultatelor CDI prin: 

− îmbunătăţirea calităţii ştiinţifice și accentuarea transferului tehnologic;  

− dezvoltarea infrastructurii și a resursei umane în vederea acordării de servicii științifice şi 

tehnologice de înalt nivel în domeniile prioritare; 

− consolidarea colaborărilor și parteneriatelor cu entitățile naţionale şi europene de cercetare prin 

realizarea de proiecte în parteneriat, contracte directe, transfer tehnologic; 

− creşterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internațional prin stimularea 

(co)publicării rezultatelor ştiinţifice în baze de date consacrate. 
 

Concluzii  

Prin Programul comun de Cercetare Dezvoltare și Inovare al partenerilor proiectului complex 

6PCCDI/2018 sunt propuse următoarele obiective: 

 dezvoltarea unui parteneriat de lungă durată, pentru furnizarea de servicii științifice și 

tehnologice, la intersecția preocupărilor comune; 

 stimularea inovării si avansului tehnologic prin participarea a cel puțin câte 2 parteneri din 

consorțiu la competițiile de proiecte europene, trans-naționale si naționale; 

 stabilirea unei reţele de parteneri în domeniul proiectului; 

 comunicarea și diseminarea cunoștințelor și rezultatelor de cercetare obținute în cadrul 

proiectului BIOHORTINOV, pentru a mări impactul lor la nivelul grupurilor țintă. 

Partenerii convin, de comun acord, să mențină posturile nou create prin proiectul 6 PCCDI 

BIOHORTINOV pentru cel puțin încă 2 ani.  
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