
ANUNT DE INTENTIE PRIVIND IDENTIFICAREA INTERESULUI PENTRU
DEZVOLTAREA DE TEHNOLOGII SI PRODUSE IN DOMENIUL BIOECONOMIEI 

Institutul  National  de  Cercetare-Dezvoltare  pentru  Chimie  si  Petrochimie  –
ICECHIM,  INCDCP-ICECHIM, în calitate de institut  de cercetare de drept  public de
interes  national  si  international  in  domeniul  trans-sectorial  al  bioeconomiei,
intentionează  ca  în  perioada  27  iunie  2015  –  11  august  2015  sa  elaboreze  si  să
propună spre finantare proiectul “Procedee secventiale de închidere a fluxurilor laterale
din bioeconomie şi obtinere de (bio)produse inovative rezultate din acestea – Secvent”,
care are drept scop principal transferul de cunostinte, competente si abilităti în domeniul
bioeconomiei către entităti având statut de întreprinderi (entitate legala care desfăsoară
o activitate economica ce consta in a oferi produse/servicii pe piată).

Institutul  National  de  Cercetare-Dezvoltare  pentru  Chimie  si  Petrochimie  –
ICECHIM va solicita finantare prin Programul Operational Competitivitate 2014 – 2020,
Prioritatea de Investitii PI 1.b, Actiunea 1.2.3., Tip proiect: Parteneriate pentru transfer
de  cunostinte,  adresându-se  următoarelor  domenii  /  sub-domenii  de  specializare
inteligenta  (conform  Anexei  3  la  Ghidul  Solicitantului):  1.  Bioeconomie - 1.3.
Biotehnologii,  1.3.1.  Bionanotehnologii;  1.3.3.  Biotehnologii  agro-alimentare;  1.3.4.
Biotehnologii industriale; 1.3.5. Biotehnologii  medicale  şi  farmaceutice;  1.3.6.
Bioanaliza.

In vederea demarării proiectului,  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru
Chimie si Petrochimie – ICECHIM îsi propune sa identifice nevoile de cercetare ale
partenerilor  din mediul  economic interesati  sa beneficieze de transfer de cunostinte,
inclusiv  abilităti  si  competente,  si  tehnologii,  în  domeniul  de  specializare  inteligentă
bioeconomie, prin:

 accesul  întreprinderilor la  facilitătile,  instalatiile,  echipamentele de cercetare
ale INCDCP-ICECHIM, în scopul realizării unor analize, testări, experimente etc.
necesare  pentru  dezvoltarea  unor  produse  /  tehnologii  /  metode  noi  sau
îmbunătătite;

 transfer de  cunostinte si  competente de  cercetare-dezvoltare si  acces  la
inovare,  inclusiv  cercetare  contractuală  executată  la  cererea  întreprinderii,
privind solutii inovative pentru realizarea de produse şi procese, tehnologii noi /
îmbunătătite identificate de întreprinderi ca fiind cerute de piată;

 cercetare-dezvoltare realizata  in  colaborare  directa cu  întreprinderile
interesate  in  vederea  dezvoltării  si  implementării  unor  solutii  tehnologice
inovative  de  (bio)procesare  a  subproduselor  din  lanturile  valorice  ale
bioeconomiei  pentru  recuperarea  şi/sau  formarea  de  componente  cu  valoare
adăugată semnificativă şi utilizarea acestora pentru (bio)produse cu potential de
piată ridicat;

 acces la  baze  de  date,  reviste,  publicatii  si  articole  stiintifice  in  domeniul
proiectului, inclusiv pentru fundamentarea dosarelor de notificare / omologare /
certificarea calitătii (bio)produselor.



In cazul aprobării finantării proiectului întreprinderile partenere în cadrul proiectului vor
beneficia de sprijin financiar nerambursabil, aflat sub incidenta unei scheme de ajutor
de minimis,  sau, după caz, sub incidenta unei  scheme de ajutor de stat.  Potentialii
parteneri  interesati  sa  beneficieze  de transfer  de  cunostinte  /  servicii  de  cercetare,
beneficiind  de  sprijin  financiar  nerambursabil,  sunt  rugati  sa  consulte  Ghidul
Solicitantului (Sectiunea G) disponibil la adresa web: 
http://www.poc.research.ro/actiuni-1-2-3 .

Informatii suplimentare la:
Institutul  National  de  Cercetare-Dezvoltare  pentru  Chimie  si  Petrochimie  –
ICECHIM
Telefon: 021 - 315 32 99
E-mail: general.manager@icechim.ro si dir.stiintific@icechim.ro ; 

Centrul de Transfer Tehnologic – ICECHIM
Telefon: 021 - 316 30 77
E-mail: ctt@icechim.ro 

Fax: 021 – 312 34 93
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