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 Rezumat  

  A fost realizată o evaluare a potențialului  agenților economici din bioeconomia 

României, inclusiv în domeniul ciclurilor valorice trans-sectoriale, prin evaluarea  

următorilor indicatori: număr de întreprinderi cu peste 10 angajați și o cifră de afaceri de 

peste 500 de mii de lei; întreprinderi participante la  competițiile de proiecte naționale din 

domeniul bioeconiomiei; întreprinderi participante la proiecte europene din cadrul 

precedentului ciclu de planificare, 2007-2013; număr de cereri de brevet naționale și 

europene la nivelul întreprinderilor. 

  A fost definită o bază de date cu aproape 9300 de agenți economici din România, 

care activează în domeniul trans-sectorial al bioeconomiei.  

  Entitățile din România nu au coordonat nici un proiect FP7 KBBE. In aceeași 

situație se mai află Bulgaria, Estonia, Lituania, Letonia, Malta, Ungaria, Slovacia și 

Slovenia. Entitățile CDI din România au avut 57 de participări, din totalul celor 7808 

participări la FP7 KBBE, reprezentând 0,75%. Ca valoare totală suma a fost de 5146065 

Euro, respectiv 0,28% din suma totală de 1.837.880.357 Euro alocată celor 527 de 

proiecte FP7 KKBE în perioada 2007-2015. Valoarea medie per participant din România 

la proiectele KBBE este de 90281,84 Euro, de 2,6 ori mai mică decât valoarea medie per 

participant, 235384,26 Euro. 

  Contribuția întrepreprinderilor din România la dezvoltarea cunoașterii a devenit 

semnificativă în ultimii ani cu peste 9000 de articole cotate ISI în ultimii 5 ani. Cele 9085 

articole ISI din această perioadă, din domeniul bioeconomiei, publicate de autori cu 

adresa în România, au un număr de 40830 citări. Un alt fapt care relevă calitatea crescută 

a lucrărilor publicate este  publicarea de lucrări din domeniu în reviste ale grupului Nature. 

Evoluția pozitivă a contribuției cercetătorilor la dezvoltarea cunoașterii din 

domeniul bioeconomiei nu este însă asociată cu o reală contribuție la inovare, care este 

esențială pentru dezvoltarea bioeconomiei. In 2015 România a retrogradat pe ultima 

poziție din clasamentul inovării. In anii anteriori România avea o poziție mai bună, fiind la 

limita inovatorilor medii. 

  In România, în domeniul bioeconomic, ca și per total, se eliberează de aproape 10 

ori mai multe  brevete celor care vin pe cale europeană (de la EPO), decât cele depuse 

de rezidenți naționali. Această situație statistică este ilustrativă pentru evoluția României 

în ultima perioada, ca piață de desfacere pentru tehnologii  realizate în exterior și explică 

situarea pe ultimul loc în clasamentul inovării. Intr-o țară în care nu se brevetează apetitul 

capitalului de risc este redus, iar vânzările de produse inovative sunt reduse.  

  Situația este și mai dramatică la nivelul  brevetelor depuse la Oficiul European de 

Brevete (EPO) de către rezidenți din România. In privința numărului de cereri de brevet 

EPO Romania este la nivelul unor țări ex-europene care traversează crize structurale 

(Egipt, Columbia) și la nivelul țărilor mici / foarte mici din Europa – țările baltice, Malta, 

Monaco. 

  A fost realizată o analiză SWOT a bioecononomiei din România. Ecosistemul din 

bioeconomia României are o contribuție bună la dezvotlarea cunoașterii,  și-a dezvotlat o 

bună infrastructură de cercetare, dar nu contribuie semnificativ la inovare și nu a atras 

suficiente fonduri prin proiectele europene. Pentru valorificarea potențialului semnificativ 

de producere bioresurse și pentru utilizarea inteligentă a acestora sunt necesare măsuri 

de stimulare a cooperării sistemului CDI cu mediul economic, pentru a facilita apariția 

inovării. 

  A fost analizat sistemului CDI trans-sectorial. Ca studiu de caz a fost justificată 

eficiența închiderii lanțurilor valorice din bieconomie prin valorificarea în cascadă a 

subproduselor alimentare.   



2 
 

Raport privind analiza și evaluarea potențialului bioeconomic al 

României 

Bază de date cuprinzând componentele corespunzătoare 

potențialului industrial 

Harta ecosistemului bioeconomic 

 

Bio-economia este un domeniu major în cadrul strategiei care trebuie să îi 

permită Uniunii Europene (UE) să atingă o creştere: inteligentă, prin dezvoltarea 

cunoştinţelor şi a inovării; durabilă, bazată pe o economie mai ecologică, mai 

eficientă în gestionarea resurselor şi mai competitivă; favorabilă incluziunii, vizând 

consolidarea ocupării forţei de muncă, a coeziunii sociale şi teritoriale. Bio-

economia (figura 1) este acel tip de economie care produce şi prelucrează resurse 

biologice, din (agro)ecosisteme terestre şi acvatice, şi include agricultura, 

silvicultura, pescuitul, acvacultura, industria alimentară, industria celulozei şi a 

hârtiei, precum și o parte a industriei chimice, biotehnologice și energetice1 

 

  Fig. 1. Bio-economia din Uniunea Europeană. După White paper - The European 

Bioe-conomy 2030, KBBE-2008-226526: BECOTEPS 

                                                           
1ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/kbbe/docs/about-kbbe.pdf 
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Bio-economia la nivelul UE are deja o cifră de afaceri de aproximativ 2 000 de 

miliarde EUR și oferă locuri de muncă pentru peste 22 de milioane de oameni, 

ceea ce reprezintă 9 % din totalul forței de muncă ocupate din UE2. Caracterul 

trans-sectorial al bioeconomiei oferă o oportunitate unică de a aborda în mod 

cuprinzător provocări societale interconectate, precum securitatea alimentară, 

resursele naturale limitate, dependența de resursele fosile și schimbările climatice, 

asigurând în același timp o creștere economică durabilă. Având în vedere 

importanţa domeniului bio-economiei, Comisia Europeană a elaborat o strategie 

intitulată „Inovarea în scopul creșterii durabile: o bioeconomie pentru Europa”, 

COM (2012) 603. 

Pentru România bio-economia este practic sectorul care cel mai important sub 

aspectul ponderii în populația activă – tab. 1. Predomină însă ramurile economice 

care produc bioresurse (agricultură, silvicultură şi pescuit) sau care prelucrează 

aceste bioresurse cu valoarea adăugată (relativ) mică – ca de ex. industria 

alimentară.  

Tab. 1. Bio-economia în România* 

 % PIB % populația activă 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 5,62% 29,10% 

Industrii care prelucrează  bioresurse   7,91% 3,23% 

 Industria alimentară  5,38% 2,10% 

Celuloză şi hârtie 1,67% 0,82% 

Energie din bioresurse 0,72% 0,28% 

Chimie „verde”  0,14% 0,03% 

*date prelucrate din Anuarul statistic 2015, http://www.insse.ro/cms/ro/content/anuarul-statistic-

2015 

 Ponderea sectoarelor bioeconomice cu productivitate ridicată, care produc 

o plus-valoare semnificativă şi care contribuie major la calitatea vieții, cum sunt de 

exemplu chimia verde (care aduce o semnificativă pus valoarea prin conversia 

diferitelor fluxuri laterale în produse cu valoare adăugată mare) este redusă la 

nivelul României. Situația nu este numai a României, bioeconomia din majoritatea 

țărilor din estul UE fiind dominată de sectoarele primare de producere a 

bioresurselor (figura 2). 

 Sprijinul semnificativ acordat bio-economiei la nivelul UE oferă o serie de 

oportunități pentru România. Potențialul semnificativ de producere a bioresurselor 

în România, în mod evident sub-utilizat, ar putea fi valorificat superior prin 

abordările specifice bio-economiei.  Pentru a realiza această valorificare 
                                                           
2 MEMO/12/97 CE, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-97_en.htm 
3 COM (2012) 60 final, Comunicare a Comisiei către Parlamentul european, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social și Comitetul Regiunilor, „Inovarea în scopul creșterii durabile: O bio-economie 
pentru Europa”, 
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superioară sunt necesare noi soluții pentru intensificarea durabilă a producerii 

resurselor biologice şi pentru valorificarea inteligentă a bio-resurselor. Dezvoltarea 

şi implementarea practică a acestor noi soluții presupune însă o investiție 

semnificativă în educație şi cercetare. Ramurile bio-economice cu valoarea 

adăugată mare sunt ramuri ale economiei bazate pe cunoaștere. Intensificarea 

durabilă a producerii bioresurselor şi valorificarea inteligentă a bio-resurselor 

presupun de asemenea o economie în care noile cunoștințe sunt utilizate pentru 

creșterea productivității muncii. 

 
  Fig. 2. Cifra de afaceri pentru anul 2014 în bioeconomie și numărul de persoane  

angajate. Date din Bioeconomy Observatory4. 

Potenţialul de producere a bioresurselor în România, în mod evident sub-

utilizat, ar putea fi valorificat superior prin abordările specifice bio-economiei.  

Pentru a realiza această valorificare superioară sunt necesare noi soluţii pentru 

intensificarea durabilă a producerii resurselor biologice şi pentru valorificarea 

inteligentă a bio-resurselor. Dezvoltarea şi implementarea practică a acestor noi 

soluţii presupune însă o investiţie semnificativă în educaţie şi cercetare. Ramurile 

bio-economice cu valoarea adăugată mare sunt ramuri ale economiei bazate pe 

cunoaştere. Intensificarea durabilă a producerii bioresurselor şi valorificarea 

inteligentă a bio-resurselor presupun de asemenea o economie în care noile 

cunoştinţe sunt utilizate pentru creşterea productivităţii muncii. 

Importanța dezvoltării cercetărilor de bioeconomie, ca şi a formării 

profesionale specifice în domeniu, este recunoscută în diferitele strategii 

structurale realizate până în prezent la nivel naţional. Strategia Naţională de 

Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014–2020 5  stabileşte bio-economia ca un 

domeniu naţional de specializare inteligentă, cu următoarele sub-domenii: 

Produse alimentare sigure, accesibile şi optimizate nutrițional; Dezvoltarea de noi 

produse, practici, procese şi tehnologii în sectorul horticol; Adaptarea sectorului de 

zootehnie, medicină veterinară, pescuit şi acvacultură, la provocările secolului XXI; 

Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, creşterea competitivității acestuia şi a 

                                                           
4 https://biobs.jrc.ec.europa.eu/ 
5 http://www.research.ro/uploads/politici-cd/strategia-cdi-2014-2020/strategia-cdi-2020_-proiect-hg.pdf  

http://www.research.ro/uploads/politici-cd/strategia-cdi-2014-2020/strategia-cdi-2020_-proiect-hg.pdf
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calităţii vieții; Dezvoltarea durabilă a producției culturilor de câmp adaptate 

impactului schimbărilor climatice globale; Bioenergie – biogaz, biomasă, 

biocombustibil; Bionanotehnologii; Biotehnologii de mediu; Biotehnologii agro-

alimentare; Biotehnologii industriale; Biotehnologii medicale şi farmaceutice; 

Evaluarea in vitro/ in vivo în procesul de proiectare a medicamentelor generice; 

Forme farmaceutice cu acțiune sistemică, locală şi de transport la țintă şi 

tehnologiile aferente, pentru optimizarea profilului bio-farmaceutic şi farmaco-

cinetic; Design molecular (bio)sinteză, semi-sinteză, screening de înaltă 

performanţă; Bio-analiză.  

Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014-202 6  include bio-

economia  printre domeniile de specializare inteligentă susţinute. In documentul 

programatic publicat pentru consultare se consideră că „Domeniul beneficiază de 

potenţialul uriaş al agriculturii româneşti, în contextul unei industrii alimentare 

locale tot mai active şi cu standarde în creştere, al cercetării aplicative de succes 

din domeniu şi din industria farmaceutică, precum şi în contextul unor tendinţe 

globale ca cererea ridicată de produse alimentare. Siguranţa şi optimizarea 

produselor alimentare, dezvoltarea sectoarelor horticol, forestier, zootehnic şi 

piscicol sau valorificarea biomasei şi a biocombustibililor reprezintă subdomenii cu 

potenţial evident.” 

Propunerea de Strategia  CDI pentru agro-bio-economie (bioresurse 

alimentare și non-alimentare) a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

pentru perioada 2014-2020/20257, aflate încă în stadiu de propunere în curs de 

evaluare, include următoarele obiective strategice generale: 

I. Evaluarea fezabilității pe termen mediu și lung a potențialului bio-

economic național pentru producerea de bioresurse non-alimentare sub impactul 

modificărilor climatice globale;  

II. Consolidarea infrastructurii de cercetare prin finanțare de la BS și 

crearea unei mase critice de cercetători care să abordeze cercetările specifice 

domeniului agro-bio-economiei prin accesarea oportunităților oferite de programul 

european Marie Curie;  

III. Abordarea multidisciplinară a potențialului de producere și 

valorificare a bio-resurselor non-alimentare în spațiul rural; 

IV. Cercetări pentru conversia reziduurilor agricole în biocombustibili de 

generația a II;  

V. Dezvoltarea bazei de cunoștințe, a activității de dezvoltare, 

demonstrare, introducere progresului tehnic și a inovării specifice domeniului; 

transfer de cunoștințe și introducerea inovării în spațiul rural prin mecanismele 

specifice PNDR, respectiv PAC; 

                                                           
6 http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/Prezentare.POC.2014-2020.pdf 
7 Propunere de Strategia  CDI pentru agro-bio-economie (bioresurse alimentare și non-alimentare) a MADR 
pentru perioada 2014-2020/2025, întocmită de A.F. Badiu şi I. Pirnă, document de lucru  
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VI. Încurajarea achizițiilor publice și ale publicului consumator pentru 

produsele obținute din bio-materii prime prin acțiuni concrete și coerente de 

comunicare, formare profesională și extensie a rezultatelor CDI, inclusiv prin 

acțiuni de natură fiscală. 

Strategia Națională pentru Energie – capitolul Energie bio-regenerabilă8, se 

referă de asemenea la (agro)-bio-economie. De ex. potenţialul României de 

producţie pentru bio-etanol de generația a II (bio-etanol din reziduuri, deșeuri și 

producție agricolă secundară) este  200.000 TEP/an, considerând ca bioresurse 

agricole non-alimentare  numai  17,5 % din producție secundară a culturilor de  

porumb, grâu, sfeclă de zahăr. Impactul producerii bio-etanolului de generaţia a II-

a este de asemenea semnificativ: 

- Locuri de muncă în spațiul rural – min. 3200/an; 

- Potențial de bio-etanol – 200.000 TEP; 

- Profit: 1,1 miliarde euro; 

- Potențial de reducere a gazelor cu efect de seră: echivalent 1,6 

miliarde tone de CO2. 

In cadrul acestei etape a fost realizată o evaluare a potențialului  agenților 

economici din bioeconomia României, inclusiv în domeniul ciclurilor valorice trans-

sectoriale, prin evaluarea  următorilor indicatori: număr de întreprinderi cu peste 

10 angajați și o cifră de afaceri de peste 500 de mii de lei; întreprinderi participante 

la  competițiile de proiecte naționale din domeniul bioeconiomiei; întreprinderi 

participante la proiecte europene din cadrul precedentului ciclu de planificare, 

2007-2013; număr de cereri de brevet naționale și europene la nivelul 

întreprinderilor. 

1.  Intreprinderi din domeniul bioeconomiei în România 

A fost definită o bază de date cu aproape 9300 de agenți economici din 

România, care activează în domeniul trans-sectorial al bioeconomiei. Această 

bază de date a fost prelucrată  pe baza codurilor CAEN, a cifrei de afaceri, a 

numărului de angajați, pe domeniile:  producere (primară) bioresurse (agricultură 

și horticultură; silvicultură; pescuit și acvaculturăș medicină veterinară și creșterea 

animalelor) și din domeniul prelucrării bioresurselor (industrie alimentară, biomasă 

biogaz-bioenergie, nutraceutice / cosmetice, biofarmaceutice pe bază de plante 

medicinale și aromate).  

Intreprinderile au fost evaluate și din punct de vedere al interesului lor 

pentru diferite teme de cercetare, prin chestionare on-line și prin interviuri directe, 

telefonice sau în cadrul unor întâlniri directe. Concluziile generale reieșite din 

consultarea agenților economici sunt: România are un potențial bioeconomic 

semnificativ, atât în sectorul producerii, cât și în cel al procesării resurselor 

                                                           
8 http://www.minind.ro/energie/STRATEGIA_energetica_actualizata.pdf  

http://www.minind.ro/energie/STRATEGIA_energetica_actualizata.pdf
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regenerabile; Infrastructura nu este suficient dezvoltată, limitând valorificarea 

potențialului bioeconomic; Lanțurile valorice din bioeconomia României sunt 

lineare, multe dintre co-produse devenind deșeuri; Există un deficit semnificativ de 

forță de muncă calificată. 

Au reieșit implicit și teme de cercetare de interes pentru agenții economici. 

Un exemplu de astfel de temă este cea a  realizării unor materiale plastice de uz 

agricol. Una din utilizările acestor materiale plastice este realizarea de silo-bag-uri, 

soluții de stocare  temporare, pentru stocarea pe 6-9 luni a recoltei de cereale, 

pentru a asigura o valorificare superioară a acesteia. O astfel de soluție este 

destinată contracarării dezvantajului competitiv în valorificarea  producției agricole, 

dat de  infrastructura de stocare insuficient dezvoltată. 

De asemenea agenții economici din sectorul producției bioresurselor au fost 

interesați de soluțiile prin care se recuperează nutrienții din fluxurile laterale ale 

bioeconomiei (fertilizanți mai ieftini) sau de  noi inputuri în tehnologiile de cultură 

(cum sunt de exemplu biostimulanții pentru plante), care să asigure producții 

stabile în condițiile schimbărilor climatice. 

  O problemă des ridicată a fost aceea a conversiei sub-produselor de la 

agro-procesarea industrială a cerealelor (borhot de ex.) în produse non-alimentare 

cu valoare adăugată mare, pentru a limita introducerea în lanţul alimentar a mico-

toxinelor formate în timpul vegetaţiei şi concentrate în aceste sub-produse. 

Cerealele boabe, în special grâul şi porumbul, sunt contaminate în timpul 

vegetaţiei cu micotoxinele formate de ciupercile microscopice toxigene care 

infectează boabele în curs de formare9. Aceste ciuperci microscopice toxigene 

iernează pe resturile vegetale, iar exploataţiile predominant cerealiere, cu rotaţii 

grâu-porumb, creează un cadrul favorabil contaminării cu micotoxine în timpul 

vegetaţiei, ilustrat în fig. 11 pentru patosistemul cereale-boabe – Fusarium - 

Fusarium graminearum sensu lato, grup în care în prezent sunt incluse 11 specii10. 

relucrarea industrială a cerealelor boabe (pentru amidon, glucoză, sirop de 

glucoză- fructoză şi mai ales alcool) generează subproduse lignocelulozice 

(borhot) în care micotoxinele sunt concentrate /acumulate. Introducerea acestor 

sub-produse în lanţul alimentar (datorită folosirii lor uzuale, ca furaje, în special 

pentru rumegătoare) creşte riscul de cancer şi generează pierderi economice mari 

în anii cu condiţii climatice favorabile (secetă în timpul umplerii bobului la porumb 

pentru aflatoxine, umiditate ridicată în timpul antezei la grâu pentru DON). De 

                                                           
9 Abbas, H. K., Wilkinson, J. R., Zablotowicz, R. M., Accinelli, C., Abel, C. A., Bruns, H. A., & 

Weaver, M. A. (2009). Ecology of Aspergillus flavus, regulation of aflatoxin production, and 
management strategies to reduce aflatoxin contamination of corn. Toxin Rev., 28: 142-153.; Guo, 
X. W., Fernando, W. G. D., Bullock, P., Sapirstein, H. 2010. Quantifying cropping practices in 
relation to inoculum levels of Fusarium graminearum on crop stubble. Plant Path., 59: 1107-1113 
10Starkey, D. E., Ward, T. J., Aoki, T., Gale, L. R., Kistler, H. C., Geiser, D., O’Donnell, K., 2007. 
Global molecular surveillance reveals novel Fusarium head blight species and trichothecene toxin 
diversity. Fungal Gen. Biol., 44: 1191-1204. 
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menţionat aici pierderile masive ale producătorilor de lapte, datorită contaminării 

cu aflatoxină M, în anii imediat următori unor secete grave, cum a fost şi situaţia în 

România în martie 2013. 

 
 Fig. 3. Ciclul biologic complet al ciupercilor fitopatogene toxigene Fusarium 

graminearum sensu lato / Gibberella zeae, pe grâu şi porumb. 

  Situaţii similare, ale depăşirii limitelor admise de contaminare cu aflatoxine 

a laptelui, au fost şi în alte ţări în anii imediat următori celor secetoşi, iar cauza 

acestor depăşiri a fost considerată şi (re)introducerea în circuitul alimentar a sub-

produselor de la industrializarea cerealelor boabe, în care sunt concentrate 

micotoxinele11. Dezvoltarea unor soluţii de valorificare complexă non-alimentară a 

borhotului  reduce riscul re-introducerii micotoxinelor în circuitul alimentar. Schema 

de valorificare complexă / în se poate aplica şi pentru borhot. Această bio-resursă 

are şi un avantaj logistic, borhotul fiind disponibil în cantităţi mari în locaţii precise, 

şi corespunde şi principiilor ecologiei industriale, în care un deşeu al unei industrii 

devine materie primă pentru o altă industrie. De asemenea acest proiect de 

cercetare ilustrează inter-relaţiile dintre diferitele sectoare ale bio-economiei, şi 

rolul pe care procesarea non-alimentară a unor bio-resurse îl are în asigurarea 

siguranţei alimentare (prin utilizarea non-alimentară a unor bio-resurse 

contaminate şi reducerea riscurilor de contaminare a lanţului alimentar). 

  Alte direcţii de cercetare în  reieșite din discuțiile cu agenții economici din 

domeniul  bio-economiei sunt: Dezvoltarea unor inputuri tehnologice inovative, 

                                                           
11 Guo, B., Chen, Z. Y., Lee, R. D., & Scully, B. T. (2008). Drought stress and preharvest aflatoxin 

contamination in agricultural commodity: genetics, genomics and proteomics. Journal of Integrative 
Plant Biology, 50(10), 1281-1291. 
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formulate în structuri inteligente, care răspund specific la factori de mediu, 

eliberând precis ingredientelor active; Procesarea avansată a biomasei pentru 

obţinerea de compuşi activi, inclusiv pentru nutriţia, stimularea şi protecţia 

plantelor; biocarburanţi de generaţia a doua şi a treia, din deșeuri, reziduuri, 

material celulozic de origine nealimentară și material ligno-celulozic, în 

conformitate cu prevederile art. 21 (2) din Directiva 2009/28/CE; noi bio-materiale, 

inclusiv pe bază de bio-plastice şi bio-nano-compozite; noi ingrediente pentru 

alimente şi furaje; noi purtători de energie din surse regenerabile; Reutilizarea 

apei, nutrienţilor şi energiei reziduale din sub-produsele rezultate prin procesarea 

biomasei şi sechestrarea durabilă a bioxidului de carbon, prin fotosinteză micro-

algală (inclusiv mixotrofă), cu generarea unei noi resurse biologice pentru bio-

procesare / bio-rafinare. 

 O altă direcţie de cercetare din domeniul inputurilor tehnologice alternative şi 

inovative pentru cultura plantelor este cea a mijloacelor prin care se integrează 

fertilizarea cu azot şi biostimularea plantelor (inclusiv prin activarea unor căi de 

rezistenţă menţionate mai sus) în cadrul unei abordări biomimetice direcţionate 

spre agrosisteme cu nitrificare redusă, prezentată în fig. 4. 

 
 Fig.4. Abordarea biomimetică pentru transformarea sistemelor agricole în sisteme cu 

nitrificare redusă, prin care se urmăreşte intensificarea durabilă a producţiilor agricole, cu 

reducerea impactului negativ al nivelului ridicat al azotatului din soluri – producere de 

gaze cu efect de seră, poluare ape de suprafaţă şi freatice. 
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In cadrul acestei direcţii de cercetare referitoare la noi inputuri pentru 

sectorul de producere bioresurse au mai fost propuse următoarele teme: 

✓ Fertilizanţi cu azot incluşi în structuri cu eliberare controlată în funcţie de 

factorii de mediu (inclusiv nivel azotat) şi bioproduse care  favorizează acumularea 

de poliamine / azot organic în sol (compost supresiv peletizat, extracte de micro-

alge, hidrolizate de aminoacizi, bioproduse microbiene care stimulează formarea 

de poliamine în sol din resturi vegetale); 

✓ Noi bio-fertilizanţi cu fixatori biologici de azot cu eficacitate crescută, inclusiv 

datorită complexării cu stimulatori ai formării simbiozelor fixatoare de azot 

(microbieni sau produşi din bio-resurse); 

✓ Bioproduse microbiene pe baza tulpinilor / consorţiilor de microorganisme cu 

activitate complexă (antagoniste pentru fitopatogeni şi/sau specific inhibitoare 

pentru buruieni; cu activitate de favorizare a dezvoltării plantelor şi a biotei 

benefice din sol, inclusiv a simbiozelor micorizale; care cresc eficienţa utilizării 

azotului de către plantele de cultură); 

✓ Obţinerea din resurse biologice regenerabile a bio-produselor necesare pentru 

cultivarea plantelor rezistente la secetă (sorg, mei american, camelina, muştar 

etiopian, linte) în mulci bioactiv format din culturi (verzi) de protecţie în timpul iernii; 

✓ Sinteza din intermediari proveniţi din bioresurse a unor analogi biomimetici de 

alomoni (strigolactone, hormoni care reglează dezvoltarea plantelor şi formarea 

simbiozelor cu rol în nutriţia plantelor, inclusiv cu azot; sorgoleone, cu activitate de 

inhibitor biologic de nitrificare); 

✓ Dezvoltarea de biosenzori pentru determinarea in-situ (în soluţii ale solului 

colectate cu lizimetre de sucţiune) a nitritului, nitrozaminelor, oxidului de azot şi a 

peroxinitritului. 

✓ Bioproduse pentru biodiseminarea inoculativă a agenţilor biologici pentru 

protecţia plantelor sau pentru rizoremedierea solurilor; 

✓ Mulci biodegradabil care se formează prin stropire pentru cultura legumelor şi a 

arbuştilor fructiferi; 

✓ Mijloace pentru reducerea riscului contaminării cerealelor boabe cu micotoxine 

în timpul vegetaţiei; 

✓ Amelioratori de sol pe bază de biocărbune din deşeuri pentru ameliorarea şi 

refacerea solurilor; 

✓ Bio-produse destinate tratamentului albinelor împotriva acarienilor paraziţi (în 

special Varroa destructor) şi a agenţilor patogeni; 

✓ Suplimente nutritive veterinare pentru stimularea producţiei de lapte, în special 

la rumegătoarele mici, şi pentru modificarea profilului lipidic al laptelui; 

✓ Aditivi furajeri inovativi pentru reducerea conţinutului de colesterol în carnea de 

porc. 

 



11 
 

O direcție de cercetare de interes pentru agenții economici (mari) din 

domeniul procesării bioresurselor este cea a solvenților eutectici naturali, cu punct 

scăzut de topire. Acești solvenți ai secolului 21, ilustrați în figura 5, au o serie de 

caracteristici (capacitatea de a solubiliza lignina și celuloza, compatibilitatea cu 

sistemele enzimatice utilizate în biorafinare), care îi fac ideali pentru industria de 

biorafinare sau pentru industria de celuloză și hârtie (unde permit implementarea 

conceptului de “omnivorous  pulping”). 

 
 Fig. 5. Solvenții eutectici naturali, cu punct scăzut de topire scăzut, de interes pentru 

agenții economici din domeniul procesării bioresurselor. 

  In continuare se prezintă analiza potențialului întreprinderilor pe cele două 

transdomenii importante pentru bioeconomie, producerea de bioresurse și 

procesarea bioresurselor. 

2.  Potențialul de producere bioresurse 

  Analiza potențialului de producere de bioresurse s-a realizat prin prisma 

datelor publice referitoare la companiile care au că obiect principal de activitate 

producerea de bioresurse. în acest sens s-a constituit o baza de date cu 

companiile care au că principal cod de activitate unul din domeniile aferente 

producerii de bioresurse. Analiză s-a extins din perspectiva identificarii potențialei 

cereri catre activitățile de prelucrare primara de bioresurse, având că și 

considerent principal al acestei extinderi apartenența la lanțul de procesare în 

partea lui preliminara, cât și faptul că la nivel economic este uzual că producerea 

de bioresurse să fie inclusa în activitățile de prelucrare și biorafinare, cu principal 

furnizor al activității cu valoare adaugata de prelucrare de bioresurse. In acest 

sens se pot exemplifica modele economice de integrare aferente industriei de 

morarit și panificatie, producției de conserve, producției de vinuri și distilate. 
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 Productia de bioresurse, în cadrul acestor agenți economici reprezintă o 

pondere mica la nivelul global al cifrei de afaceri și al veniturilor, o alta 

caracteristica a acestui tip de integrare fiind și certitudinea “pietei” de desfacere a 

bioresurselor, reprezentată de activitatea internă de prelucrare, doar surplusul-

atunci când este cazul- facând obiectul ofertei naționale de bioresurse. In analiză 

efectuată au fost folosite datele publice existente la registrul Comerțului, firmele 

fiind identificate după CUI și având detaliile necesare analizei: Aditional, au fost 

prelucrate informațiile disponibile referitoare la cifra de afaceri și numărul de 

angajați pentru intervalul 2010-2014, toate companiile având respectivele 

informatii completate la data elaborarii analizei. Limitările analizei sunt date de 

nivelul de agregarea a datelor așa cum au fost culese, în sensul în care pentru o 

companie s-a procesat un singur domeniu de activitate, chiar dacă în obiectul de 

activitate au existat mai multe (inclusiv mai multe domenii de activitate aferente 

producerii de bioresurse). Analiză surprinde parțial și incadrează intr-un singur 

domeniu de activitate companiile care au în obiectul de activitate și derulează 

activități zilnice din două sau mai multe domenii din sectorul producerii 

bioresurselor. Asa cum am precizat în prezentarea scopului prezentului raport, nu 

sunt surprinse decat partial, prin efectul de antrenare pe fluxul de aprovizionare pe 

care il pot execricta firmele din domeniul prelucrarii primare a bioresurselor, 

raportarile pe care fiecăre din firmele respective le face având în prim plan 

activitățile de baza și cu pondere semnificativă în totalul veniturilor, respectiv cele 

de bioprocesare și biorafinare. O limitare suplimentara în analiză vine din valorile 

indicatorilor economici de baza analizati, respectiv Cifra de afaceri și numărul de 

angajati, ambele fiind declarate de catre agenții economici la nivelul firmei nu pe 

domenii de activitate. Au fost considerate valorile integrale ale respectivilor 

indicatori, decelarea la nivel de domeniu de activitate nefiind fezabilă. Referitor la 

producerea și prelucrarea de bioresurse, raportul nu surprinde și locul/locurile de 

derulare a activității, punctele de lucru ale firmelor cu acoperire națională și cu 

acelasi CUI fiind incluse numai la locul de înregistrare (sediul social al firmei), 

respectiv locul unde se face consolidarea rezultatelor financiare bilanțiere. Analiza 

potențialului de producere bioresurse, așa cum a fost definit în scopul proiectului 

se va face la nivelul agenților economici care activează în domeniul producerii de 

bioresurse. Transpus în coduri CAEN, acestea fac parte din grupa 0 și sunt 

grupate sub denumirea de SECȚIUNEA A - AGRICULTURÃ, SILVICULTURĂ și 

PESCUIT. Companiile identificate au fost astfel selectate conform codului CAEN 

principal, ulterior fiind grupate pe cele 3 mari categorii din denumirea secțiunii. În 

cadrul Agriculturii au fost grupate domeniile aferente producției agricole și 

animaliere, silvicultura este identificata în cadrul analizei că Silvicultură și 

exploatarea lemnului, iar în cadrul Pescuitului se regasesc activitățile aferente 

pescuitului și acvaculturii- figura 6. 
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 Fig. 6. Domeniile de producere a bioresurselor analizate. 

 Evoluția cifrei de afaceri în intervalul 2010-2014 pe domenii de activitate 

conform CAEN, agregate la nivel de macro-domenii de producție de bioresurse 

este prezentată în figura 7. 

 
 Fig. 7. Evoluția cifrei de afaceri în intervalul 2010-2014 pe domenii de activitate 

conform CAEN, agregate la nivel de macro-domenii de producție de bioresurse 

 Trendul care se observă este unul logaritmic, prin urmare extrapolarea pe un 

orizont de timp a evoluției cifrei de afaceri din domeniul producerii bioresurselor,  

în condițiile pastrarii coordonatelor legislative, economice și tehnice indică o 

plafonare la un nivel de maxim 9 mld lei (conform datelor disponibile). Pentru 

accelerarea creșterii sunt necesare acțiuni la nivel macroeconomic care să sustina 
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atât inființarea de noi start-up-uri în domeniu cât și creșterea intensiva, legata de 

îmbunătățirea metodelor de exploatare, creșterea productivității și a numărului de 

persoane implicate, încercând inversarea tendinței de migrare a forței de munca 

spre zona industrializată și industrială a spectrului economic. In figura 8 este 

reprezentată cifra de afaceri pe cele 3 sectoare agregate majore de producere 

bioresurse. In mod evident ponderea cea mai mare o are agricultura (horticultură, 

medicină veterinară, creșterea animalelor) 

 
 Fig. 8. Ciifra de afaceri pe cele 3 sectoare agregate majore de producere bioresurse. 

 Considerând potențialul de dezvoltare determinat de acțiunea elementelor 

stimulative, precum și diferentelele semnificative înregistrate de România la nivelul 

indicatorilor macroeconomici, comparativ cu mediile Uniunii Europene, pe un 

orizont de timp mediu se pot considera viabile urmatoarele direcții de dezvoltare: 

-creșterea productivității resurselor în domeniul producerii de bioresurse și 

utilizarea mai eficienta a resurselor existente  
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-creșterea numărului de start-up-uri di consolidarea și dezvoltarea companiilor 

existente 

-creșterea cererii de bioresurse pe lanțul valoric atât la nivel național cât și pentru 

export 

-creșterea cifrei de afaceri a companiilor din domeniuil producerii bioresurselor 

-creșterea numărului de angajati la nivelul firmelor de producere de bioresurse 

  Fiecare din direcțiile prezentate reprezintă efecte ale implementarii în viiotr 

a direcțiilor strategice incluse în strategiile naționale și pot avea contributii 

marginale semnificative la dezvoltarea domeniului producerii de bioresurse. 

  Creșterea productivității resurselor rezidă în două componente majore; 

productivitatea muncii și productivitatea resurselor naturale implicate (sol, fond 

forestier, apă). 

  Creșterea productivității muncii, coroborată cu creșterea eficienței utilizatii 

resurselor reprezintă vectorul cel mai important de creștere pentru domeniul 

producerii bioresurselor, dat fiind faptul că la nivelul resurselor naturale o creștere 

extensivă este limitată de limita maximă a respectivei resurse (suprafețe cultivate, 

pașuni, fond forestier). 

  O creștere a productivității resurselo de 1% se concretizeaza în creștere a 

cifrei de afaceri cu cel putin 1% care mair departe se propaga în lanțul valoric că o 

creștere a cifrei de afaceri la nivelul procesatorilor de 2-3%.  

  Creșterea numărului de companii (strat-up-uri) implicate în producția de 

bioresurse. Având în vedere sporul net înregistrat în perioada de analiză, se 

impune o stimulare a creșterii numărului de start-up-uri, care în mod natural și pe 

o tendință liniară va duce la o creșteri a cifrei de afaceri din domeniu producerii 

bioresurselor în mod direct proporțional.  

  Se concretizează în creșterea cererii de bioresurse pentru consumul 

populației atât că structura cât și că volum, urmare a schimbării obiceiurilor de 

consum cât și că urmare a creșterii numărului populației și în creșterea cererii de 

resurse primare pe lanțul valoric de procesare că urmare a diversificarii gamei de 

produse, a creșterii eficienti utilizării în procesare și a dezvoltării sectoarelor de 

biorafinare și bioprocesare. 

  Având în vedere raportul dintre volumul cererii de bioresurse, dat de nivelul 

cifrei de afaceri al firmelor din categoria procesatorilor și volumul cifrei de afaceri a 

producătorilor de bioresurse, la o creștere de 3 procente a cifrei de afaceri a 

procesatorilor se va înregistra o creștere de un procent a cererii de bioresurse. 

  Este o consecință a creșterii numărului de companii și a creșterii eficienței 

resurselor iar nivelul acesteia depinde în mod direct de procentele în care sunt 

înregistrate creșterile pe cele două componente menționate. Cifra de afaceri este 

o consecință irecta a nivelului de eficienta al utilizării resurselor (limitate) și a 
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cererii din piață, atât sub forma de consum cât și sub forma de materii prime pe 

lanțul valoric al procesării bioresurselor. 

  Creșterea numărului de angajati la nivelul firmelor de producere de 

bioresurse. Tendinta de scăderea numărului de angajati în domeniul producerii 

bioresurselor este o consecință a progresului tehnica înregistrat, în condițiile în 

care exploatarile sunt gestionate în regim extensiv. Direcția de creștere a eficienței 

utilizării resurselor se poate materializa în condițiile în care există personal bine 

pregatit, implicat atât în procesele productive cât și în managementul resurselor, 

atât la nivel micro cât și la nivel macro, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a 

sectorului producerii bioresurselor. Având în vedere productivitatea scazută 

înregistrată la nivel de angajat, creșterea numărului de persoane implicate in 

sectorul producerii de bioresurse este posibilă doar după ce a fost eficientizată 

utilizarea resurselor și introduse elemente de progres tehnic și stiințific care sa 

asigure menținerea profitabilității și a fluxurilor de numerar. Accesul la finanțare 

poate facilita introducerea elementelor de progres tehnic și stiințific materializate în 

creșterea productivității resurselor și ulterior implicarea unui număr mai mare de 

persoane aferente unei dezvoltări sustenabile și management al resurselor. 

3. Potențialul de procesare bioresurse 

Principalul scop al biotehnologiei este obţinerea de produse sau servicii 

utile activităţii umane, cu ajutorul organismelor vii. Cunoaşterea ştiinţifică şi 

strategia de dezvoltare economică actuală se bazează pe o nouă abordare a 

fenomenelor, acestea conducând la o adevărată revoluţie biotehnologică. În viitor 

cea mai mare parte a industriei se va baza pe procedee de fermentaţie, inginerie 

biochimică, biologie moleculară, aceasta din urmă imprimând un salt tehnologic 

corespunzător. Pe aceste baze, industria biotehnologică va lua un avânt 

considerabil.  

Sfera domeniilor de aplicabilitate a biotehnologiilor este foarte mare, 

datorită varietăţii proceselor biotehnologice. Încercând o clasificare a diferitelor 

tipuri de biotehnologii, în funcţie de domeniul în care se aplică sau tipul de celule 

utilizate, se obţine cu greu o delimitare. 

În funcţie de tipul de celule cu care se lucrează, deosebim: biotehnologii 

microbiene, vegetale şi animale.  

În funcţie de domeniul în care îşi găsesc aplicaţii produsele obţinute pe cale 

biotehnologică deosebim:   

biotehnologii industriale - cuprind biotehnologii farmaceutice, alimentare şi 

biotehnologii de depoluare. Biotehnologiile industriale cuprind procedee de 

obţinere a unor produse de larg interes, la nivel industrial, utilizând 

microorganisme sau enzime. 
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biotehnologii alimentare - cuprind procedee industriale de prelucrare a legumelor 

şi fructelor, a produselor lactate fermentate, a berii, alcoolului distilat, a produselor 

şi a drojdiei de panificaţie, vizând în general aspectele fermentative ce stau la 

baza obţinerii acestora. 

 România are nevoie de creşterea capacităţii de dezvoltare a biotehnologiilor agro-

alimentare pentru a crea sau pentru a produce alimente, furaje şi plante industriale 

îmbunătăţite. Prin intermediul biotehnologiilor putem beneficia de soiuri de plante 

tradiţionale şi noi, dar îmbunătăţite, varietăţi de plante şi seminţe adaptate la nivel 

local.  

1) Industria  alimentară cu biotehnologii microbiene cu aplicaţii în sectoarele 

de vinificaţie, bere, alcool distilat,  panificaţie şi drojdie de panificaţie, lactate 

fermentate, etc.  

Sector vinificaţie 

România este unul dintre cei treisprezece producători de vin la nivel mondial şi al 

şaselea producător de vinuri din Europa (tabelul nr. 1) după Franţa, Italia, Spania, 

Germania şi Portugalia. De asemenea, ea ocupă locul cinci în ierarhia ţărilor 

viticole europene, cu o suprafaţă totală cultivată cu viţă de vie de 186.900 hectare. 

Producţia medie anuală de vin este de 5,5-6 mil. hectolitri. Consumul de vin pe 

cap de locuitor în România este între 23,4-24  litri, iar în UE între 20-50 litri/cap 

locuitor. 

 

Tab. 2. Producţia de vin pe categorii de calitate (anul 2015) 

Total 

producţie 

(mii hl) 

Vin din soiuri 

nobile 

(mii hl) 

Vin din hibrizi 

interspecifici 

(mii hl) 

3627,00 2083,00 1543,60 

                            Sursa datelor: date operative M.A.D.R. 

 

În România, principalele soiuri nobile de struguri cultivaţi sunt:  

1. vinuri albe:  Fetească regală, Fetească albă, Riesling italian, Aligoté, Pinot 

gris, Muscat Ottonel, Tămâioasă românească, Grasa de Cotnari, Chardonnay, 

Sauvignon, Traminer roz, etc.  

2. vinuri roşii: Merlot, Fetească neagră, Babească neagră, Cabernet 

Sauvignon, Pinot noir, Cadarcă, Burgund mare, Busuioacă de Bohotin şi alte soiuri 

Producerea unor vinuri de calitate ca şi componentă a proceselor integrate de 

transformare a bioresurselor, prezintă un interes aparte în dezvoltarea coerentă a 

lanţurilor valorice din industria de procesare (fig.nr.1). 

Există în domeniul vinificaţiei (în cadrul biotehnologiei tradiţionale) două tendinţe 

aparent contradictorii. Producerea unor soiuri constituie monopolul anumitor 

viticultori. Prin urmare, pentru producătorii de vinuri superioare, nobile, rare, 
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identitatea tulpinii este un secret profesional. Pe de altă parte, există o sumedenie 

de vinuri de consum, de calitate satisfăcătoare, care se produc în cantităţi mari şi 

pentru care identificarea drojdiilor implicate este foarte importantă. Faptul că 

producţia de vin este, majoritar reprezentată de soiuri de consum, „de masă”, a 

oferit câmpul necesar de acţiune pentru cercetare. S-a constatat ca identificarea 

precisă a microorganismelor implicate în vinificaţie poate contribui la îmbunătăţirea 

calităţii produselor. Practic, se trece de la metoda tradiţională, de fermentaţie 

necontrolată, la metode moderne, care presupun supunerea fermentaţiei unui 

anumit control, prin introducerea unor tulpini de drojdii bine caracterizate, care 

sporesc prin activitatea lor, calităţile vinului obţinut. 

În România, cercetarea în domeniul viti-vinicol se desfăşoară în cadrul unor 

institute şi staţiuni de profil, specializate, afiliate marilor podgorii din principalele 

zone geografice, după cum urmează: 

1. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea 

Călugărească (ICDVV Valea Călugărească), care la nivel naţional 

coordonează activitatea de cercetare şi dezvoltare în domeniul viticulturii şi 

vinificaţiei prin 7 staţiuni de cercetare vitivinicolă, situate în principalele 

podgorii ale ţării: Blaj, Bujoru, Drăgăşani, Iaşi, Murfatlar, Miniş şi Odobeşti.  

2. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar 

(SCDVV Murfatlar); 

3. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj 

(SCDVV Blaj); 

4. Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti 

(SCDVV Odobeşti); 

5. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Drăgăşani 

(SCDVV Drăgăşani); 

6. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi 

(SCDVV Iaşi); 

7. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Miniş 

(SCDVV Miniş); 

8. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru 

(SCDVV Bujoru);  

9. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în 

Horticultură Ştefăneşti-Argeş (INCDBH Ştefăneşti) 

Soluţiile la problemele cu care se confruntă sectorul vitivinicol din România, 

urmăresc asigurarea de cunoştinţe ştiinţifice noi şi metode de îmbunătăţire a 

potenţialului agro-productiv pentru diferitele soiuri de viţă de vie, în condiţiile 

stresului climatic deja instalat. Aceasta implică: evaluarea durabilităţii economice 

şi de mediu a răspândirii rezultatelor în sectorul viticol; stimulentele politicilor 

agricole care să permită sprijinirea implementării acestor procese. 
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Ca obiective principale se pot enumera:  

• evaluarea modificărilor climatice ca factor de risc asupra diferitelor soiuri de 

viţă de vie în timpul ciclului biologic anual; 

• delimitarea în timp a principalelor fenofaze ale ciclului biologic anual al 

soiurilor de viţă-de-vie, studiate în condiţiile climatice impuse de încălzirea 

globală, în scopul evaluării impactului condiţiilor climatice schimbătoare 

asupra capacităţii de adaptare a plantelor şi a îmbunătăţirii potenţialului 

agro-productiv; 

• evaluarea reacţiilor eco-fiziologice ale diferitelor soiuri de viţă de vie în 

legătură cu stresul climatic cauzat de încălzirea globală, pentru a testa 

unele metode fiziologice de creştere a rezistenţei soiurilor de viţă de vie la 

condiţiile de mediu actuale; 

• evaluarea impactului soiurilor de viţă de vie mai rezistente asupra 

performanţei, în funcţie de calitatea şi cantitatea producţiei de struguri; 

• evaluarea impactului soiurilor de viţă de vie mai rezistente, asupra 

durabilităţii mediului noii viticulturi, cu privire la diminuarea reziduurilor 

datorate tratamentelor cu îngrăşăminte chimice şi pesticide, precum şi 

valorificarea legăturilor cu zonele medii şi microzonele; 

• evaluarea impactului economic determinat de soiurile de viţă de vie 

rezistente, în funcţie de costurile publice, private şi de beneficii, în scopul 

definirii măsurilor de politică eficientă pentru sprijinirea adoptării inovaţiei şi 

pentru a evalua impactul soluţiilor alternative, folosind metodele de analiză 

cost-beneficiu.  

Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol pentru perioada 

2014-2018 şi-a propus în funcţie de specificul viticulturii autohtone, 5 măsuri de 

sprijin: 

1. promovarea vinurilor, prin submăsura de promovare a vinurilor produse în 

Uniune, care constă în acţiuni de informare în statele membre, în vederea 

informării consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin şi la 

schema de denumiri de origine controlată (D.O.C). şi indicaţii geografice 

(I.G.), precum şi submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea 

îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu D.O.C., I.G. sau a vinurilor pentru 

care se indică soiul viţei-de-vie; 

2. restructurarea şi reconversia podgoriilor; 

3. asigurarea recoltei; 

4. investiţii în sectorul viti-vinicol; 

5. distilarea subproduselor. 

Principalele întreprinderi din sectorul vitivinicol din România  (în funcţie de 

zona geografică) sunt:  
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Dobrogea:  

1. Murfatlar România - producător de vinuri, în special exportator; Zona 

viticolă-Viile Murfatlar (judeţ Constanţa) 

2.   Viticola Sarica Niculiţel - producător de vinuri; Zona viticolă - Colinele 

Dobrogei, Podgoria Sarica - Niculiţel (judeţ Tulcea)  

3. Vinvico Constanţa - producător de vinuri, în special exportator; Zona viticolă 

- Viile Murfatlar Oltina Istria - Marea Neagră (judeţ Constanţa) 

4. Ovidius Mercado - producător vinuri "liniştite", exportator de vinuri în vrac; 

Zona viticolă - Viile Babadag 

5. Karom Drinks - producător de vinuri, în special exportator;  Zona viticolă - 

Viile Murfatlar Medgidia (judeţ Constanţa) 

6. Fruvimed - producător de vinuri, în special exportator; Zona viticolă - Viile 

Murfatlar, Centrul Medgidia (judeţ Constanţa) 

7. Alcovin S.R.L. - producător de vinuri, în special exportator;  Zona viticolă -

Colinele Dobrogei,  Podgoria Sarica – Niculiţel (judeţ Tulcea)  

 

Banat: 

1. Cramele Recaş - producător de vinuri, în special exportator; Zona viticolă - 

Viile Banatului, Centrul Recaş 

2. S.C.D.V.V. Miniş - producător de vinuri, în special exportator; Zona viticolă - 

Viile Miniş-Măderat (judeţ Arad) 

 

Transilvania:  

1. Jidvei - producător de vinuri, în special exportator; Zona viticolă - Viile 

Târnave (judeţ Alba) 

 

Oltenia:  

1. Carl Reh Winery - producător de vinuri, în special exportator; Zona viticolă - 

Viile Ştefăneşti-Argeş, Drăgăşani-Vâlcea, Merlot-Recaş, Pinot Gris-

Cernavodă 

2. Vie Vin Vânju Mare - producător de vinuri, în special exportator; Zona 

viticolă - Viile Vânju Mare (judeţ Mehedinţi)  

3. Vinarte - producător de vinuri; Zona viticolă - Villa Zorilor, Dealu Mare (judeţ 

Buzău); Bolovanu, Sâmbureşti (judeţ Olt); Starmina (judeţ Mehedinţi) 

 

Moldova:  

1. Cotnari - producător de vinuri, în special exportator; Zona viticolă - Viile 

Cotnari, (judeţ Iaşi) 

2. Bucium Iaşi - producător de vinuri, în special exportator; Zona viticolă - Viile 

Iaşi, Bucium (judeţ Iaşi) 
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3. Vinia - producător de vinuri, în special exportator; Zona viticolă - Viile 

Cotnari, Centrul Cotnari (judeţ Iaşi), Viile Iaşi, Centrul Bohotin, Centrul 

Uricani, Centrul Bucium (judeţ Iaşi), Viile Murfatlar, Centrul Murfatlar (judeţ 

Constanţa) 

4. SCDVV Iaşi - producător de vinuri, în special exportator; Zona viticolă - Viile 

Iaşi, Centrul Copou-Sorogari (judeţ Iaşi) 

5. Vincon Vrancea - producător de vinuri, în special exportator; Regiune 

viticolă - Viile Odobeşti 

6. Veritas Panciu - producător de vinuri, în special exportator;  Zona viticolă - 

Viile Panciu (judeţ Vrancea) 

7. Vinuri Nicoreşti - producător de vinuri, în special exportator; Zona viticolă - 

Viile Nicoreşti (judeţ Galaţi) 

8.  Bachus - producător de vinuri; Zona viticolă - Viile Dealu Mare, Pietroasele 

(judeţ Buzău) 

9.  Casa de vinuri Huşi - producător de vinuri, în special exportator; Zona 

viticolă - Huşi (jud. Vaslui), Mărăşeşti (jud. Vrancea), Babadag (jud. Tulcea) 

 

Muntenia: 

1. Domeniile viticole Tohani - producător de vinuri, în special exportator;  

2. Rovit - producător de vinuri, în special exportator; Zona viticolă - Viile Dealu 

Mare (judeţ Prahova)   

3. Budureasca - producător de vinuri, în special exportator; 

4. Videlmar - producător de vinuri, în special exportator; Zona viticolă - Viile 

Dealu Mare (judeţ Prahova) 

5.  DVFR Domeniile Franco-Române - producător de vinuri, în special 

exportator; Zona viticolă - Viile Dealu Mare (judeţ Prahova) 

6. Cramele Halewood - producător şi importator de vinuri; Zona viticolă - Viile 

Dealu Mare, Podişul Transilvaniei, Colinele Dobrogei 

7. Grup S.E.R.V.E. - producător şi exportator de vinuri; Regiune - Dealu Mare, 

Babadag 

8. Provinum - producător pentru piaţa internă: Recaş, Dealu Mare-Tohani, 

Murfatlar - Medgidia şi exportator de vinuri 

9. Vinterra Internaţional - producător şi exportator de vinuri; Regiune - Viile 

Plaiurile Vrancei vineyard, centrul Oraviţa - Vânju Mare (judeţ Mehedinţi) 

10. Zarea SA - producător şi importator de vinuri;    

 

În tabelul nr.2, se află topul primilor 10 întreprinderi producătoare de vinuri din 

România la nivelul anului 2013, în funcţie de cifra de afaceri, profit net/pierdere 

brută şi numărul mediu de angajaţi.  
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Tab. 3. Topul primelor 10 întreprinderi producătoare de vinuri (anul 2013) 

Companie Judeţ 
CA 2013 

(mil.euro) 

Profit 

net/pierdere 

brută 2013 

(mil.euro) 

Număr 

mediu 

de 

angajaţi 

1. COTNARI S.A. Iaşi 24,3 0,8 310 

2. CRAMELE RECAŞ S.A. Timiş 19,4 3,6 87 

3. ZAREA S.A. Bucureşti 12,1 -0,2 136 

4. ANGELLI SPUMANTE & 

APERITIVE 
Bucureşti 11,5 0,5 94 

5. CRAMELE HALLEWOOD 

S.A. 
Prahova 9,7 -1,1 152 

6. DOMENIILE VITICOLE 

TOHANI 
Prahova 9,1 0,2 95 

7. VINEXPORT TRADE-

MARK S.A. 
Vrancea 7,1 0,0 100 

8.SPEED S.R.L. Vaslui 5,5 0,4 103 

9.VINEXPORT S.A. Vrancea 4,8 -1,3 136 

10. CARL REH WINERY 

S.R.L. 
Bucureşti 3,6 -0,3 122 

Sursă: Registrul Comerţului 

 

Sector bere 

Berea este una din cele mai vechi şi mai populare băuturi, cu un grad mic de 

alcoolizare. Există două mari categorii de bere: Lager şi Ale. Tehnologia care stă 

la baza producerii berii Lager presupune utilizarea unui tip specific de tulpină de 

drojdie şi un proces de fermentare alcoolică ce se desfaşoară diferit faţă de cel 

presupus de tehnologia de producere a berii tip Ale. Berea blondă reprezintă de 

fapt termenul românesc pentru berea tip Lager (standardul românesc SR 

4230:2004). Conform descrierii standardului românesc SR 4230:2004, diferenţa 

dintre berea blondă şi berea brună este dată de înşuşirile senzoriale şi fizico-

chimice ale acestora:   

• berea blondă este un lichid limpede, de culoare galben pai, cu luciu 

caracteristic, fără sediment sau impurităţi;  

• berea brună este un lichid limpede, de culoare brună, cu luciu 

caracteristic, fără sediment sau impurităţi 

Lager sunt berile obţinute prin fermentarea îndelungată la rece (0°C), în care 

drojdia de bere coboară spre fundul vasului de depozitare. Deoarece fermentaţia 

este mai lentă, procesul este mai agresiv, lasând mai puţină dulceaţă reziduală şi 

aromă. În faza de maturare, berea se limpezeşte. Lager sunt beri curate, 
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răcoritoare, cu gust şi aromă uşoară, galben deschise, dar pot fi şi sortimente 

brune. 

Ale sunt berile fabricate la temperaturi ridicate, de 15-20°C şi peste, care 

fac ca drojdia să se ridice la suprafaţa rezervorului de fermentare, unde se 

descompune în esteri şi arome secundare. Procesul de maturare durează doar 

câteva săptămâni. Berile Ale sunt complexe, uşor tulburi, cu gust bogat şi dulceag, 

concentraţie de alcool variabilă, medie şi tare. 

În ultimii ani portofoliile producătorilor s-au extins prin apariţia noilor beri cu 

arome şi a sortimentelor tip radler (amestec de bere şi suc). Aceste băuturi hibrid, 

cu conţinut slab de alcool, tind să capteze consumatori din piaţa băuturilor 

răcoritoare, atractive în special pentru consumatorii preponderent feminini. Prin 

aceste elemente de diferenţiere, berile cu arome şi sortimentele radler vin în 

completarea unei game de produse, fără riscul de a acapara produsele deja 

existente. 

Apa, hameiul, malţul din orz, mălaiul sau alte cereale sunt ingrediente care 

se regăsesc pe eticheta oricărei sticle sau doze de bere, fiind folosite în diverse 

combinaţii, alături de  enzimele industriale produse de Novozymes din Danemarca 

(companie specializată în biotehnologii alimentare). 

Folosirea enzimelor industriale face ca berea să fie mai consistentă şi mai 

stabilă din punct de vedere chimic. Introducerea lor în procesul de fabricaţie 

înseamnă reducerea timpului şi a costurilor de fabricaţie. De asemenea, se 

folosesc inhibitori pentru stabilizarea spumei (propilen glicol) şi aditivi pentru 

aromatizare. Aceste ingrediente nu reprezintă însă decât o mică parte din ceea ce 

conţine cu adevărat o bere românească. Fabricarea berii depinde, în orice sezon, 

de calitatea cerealelor şi a hameiului. 

În prezent piaţa de bere din România este dominată de 4 întreprinderi  

multinaţionale (tabelul nr.3):  

• Heineken România - companie controlată de Heineken Internaţional din 

Olanda;  

• Ursus Breweries - companie subsidiară a SABMiller din Marea Britanie; 

• Bergenbier - parte a grupului Molson Coors, cu rădăcini în Statele Unite; 

• United Romanian Breweries Bereprod (Tuborg România) - deţine licenţa de 

fabricaţie a grupului Carlsberg, Danemarca.  

Aceste patru mari companii deţin aproximativ 98% din piaţa de bere din 

România. Romania se află pe locul al şaselea în lume în privinţa consumului de 

bere pe cap de locuitor, fiecare român consumând în medie Numărul real al 

tipurilor de bere este mai mare din cauză că producătorii au metode diferite de 

raportare. Au fost omise berile din anumite regiuni, cele din import şi variaţiile de 

mărci. (https://www.riseproject.ro/articol/industria-secreta-din-spatele-berii-
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romanesti/). 95,6 litri/an, potrivit raportului realizat de către "The Economist" (anul 

2013). 

 

Tab. 4. Topul primelor 4 întreprinderi producătoare de bere din România (anul 

2015)  

Heineken 

International 

(Olanda) 

SAB Miller 

(Marea Britanie) 

Molson Coors 

(SUA) 

Carlsberg 

Group 

(Danemarca) 

Filială HEINEKEN 

ROMÂNIA 

Filială URSUS 

BREWERIES 

Filială 

BERGENBIER 

Licenţă 

TUBORG 

Mărci de bere Mărci de bere Mărci de bere Mărci de bere 

Heineken Ursus Bergenbier Carlsberg 

Silva Timişoreana Noroc Tuborg 

Ciuc Ciucaş Staroprammen Holsten 

Desperados Stejar Stella Artois Skoll 

Goden Brau Azuga Beck's Guinness 

Bucegi Redd's Lowenbrau 

 
Neumarkt Pilsner Urquell Corona 

Harghita Peroni Leffe 

Affligem Grolsch Hoegarden 

Sursa: Broşura Asociaţiei Berarii României   

Toate aceste întreprinderi produc şi comercializează în România peste 30 

de mărci de bere. Majoritatea mărcilor internaţionale produse de cele patru 

companii sunt fabricate în România. Berea din import constituie doar 3% din 

totalul berii consumate, iar producătorii independenţi sunt aproape invizibili pe 

piaţă. 

Ursus Breweries deţine printre altele, brandurile de bere: Ursus, 

Timişoreana, Ciucaş, Ştejar şi Peroni Nastro Azzurro.  

Bergenbier SA are în portofoliu: Bergenbier, Noroc, Stella Artois, 

Lowenbrau, Staropramen şi Beck’s.  

Heineken are în România patru fabrici de bere, la Craiova, Constanţa, 

Miercurea Ciuc şi Târgu Mureş şi peste 1.100 de angajaţi. Berea Heineken® este 

fabricată după o reţetă originală din 1873. Compania are cel mai diversificat 

portofoliu de mărci şi acoperă toate segmentele pieţei de bere din România cu 

brandurile: Heineken, Silva, Ciuc Premium, Golden Brau, Neumarkt, Bucegi, 

Edelweiss (import), Zipfer (import), Gosser, Schlossgold, Gambrinus, Harghita şi 

Haţegana. Potrivit datelor din bilanţul financiar depus la Ministerul Finanţelor 

Publice, Heineken România a raportat la sfârşitul lui 2015 un profit de 25 de 

milioane de euro şi o cifră de afaceri de 271,6 milioane de euro. Dacă cifra de 



25 
 

afaceri a crescut faţă de 2014 cu peste 11%, profitul companiei a scăzut cu 6,2 

milioane de euro.  

United Romanian Breweries Bereprod (URBB), companie asociată în 

mintea consumatorilor în special cu berile Tuborg şi Carlsberg, a înregistrat anul 

trecut o creştere de 33,4% a cifrei de afaceri, până la 75,4 milioane de euro.  In 

plus, compania a revenit pe profit, după ce, în anul anterior, a raportat o pierdere 

netă de 10,4 milioane de euro. Anul trecut producătorul a avut un profit net de 2,3 

milioane de euro.  

URBB deţine brandurile: Tuborg, Carlsberg, Skol, Holsten, Guiness, dar 

operează şi brandul de băuturi răcoritoare Granini. Compania este şi acţionarul 

majoritar al Bilbor Mineral Water, producătorul apei minerale Bilbor, care tocmai a 

intrat în faliment, la aproape un an dupa ce şi-a cerut insolvenţa. Afacerile mai 

mari ale celor doi berari vin în contextul în care şi piaţa a crescut anul trecut cu 

6,5%, avans care a atras după el şi rezultatele jucătorilor de pe piaţă. Motorul 

acestei majorări este evoluţia pozitivă a indicatorilor economici ai Romîniei, arată 

datele Asociaţiei Berarii României. Aproximativ 97% din berea consumată de 

români este produsă local, iar mai bine de 70% din materiile prime agricole folosite 

pentru producerea berii provin chiar din România. 

Principalele întreprinderi producătoare din domeniu sunt: 

1. SC Albrau Prod SA30 (Albrau) desfăşoară activitate în cadrul unei singure 

unităţi de producţie, situată în Oneşti. Albrau comercializează produsele sale 

cu preponderenţă în zona de nord est şi sud-est a ţării. Mărcile de bere 

comercializate sunt: Albrau, Zimbru şi Dobru. 

2. SC Bergenbier SA31 (Bergenbier) îşi desfăşoară activitatea în România din 

1994, iar în anul 2012 a devenit membră a grupului Molson Coors Brewing 

Company. Societatea îşi desfăşoară activitatea de producţie la fabrica de bere 

din Ploieşti. Mărcile de bere comercializate sunt: Bergenbier, Noroc, Stella 

Artois, Beck’s, Staropramen, Lowenbrau, Leffe, Hoegaarden şi Bosordi. 

3. SC Bere Spirt Turnu Severin SA32 (Bere Spirt) deţine o singură unitate de 

producţie bere, în Drobeta Turnu Severin. Unitatea s-a constituit ca societate 

comercială pe acţiuni în anul 1990 şi face parte din grupul Prodal’94. 

4. SC Bere Trei Ştejari SA33 (Bere Trei Ştejari) deţine o singură unitate de 

producţie, în Sibiu. Societatea deţine mărcile: Balea, Trei Stejari, Hermanstad, 

Continental, Carpaţi. 

5. SC Bermas SA34 (Bermas) deţine o singură unitate de producţie, în 

localitatea Scheia, Suceava. Activitatea societăţii a început în anul 1974 ca 

secţie de producţie a Întreprinderii de Spirt, Bere, Amidon Rădăuţi. Mărcile de 

bere comercializate sunt: Suceava clasic, Călimani şi Bermas. 

6. SC European Food SA35 (European Food) este o companie producătoare de 

alimente din România, parte a grupului European Drinks, din care mai fac parte 
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firmele European Drinks, producător de băuturi răcoritoare şi Scandic 

Distilleries, producător de băuturi spirtoase. SC European Food SA a lansat 

producţia de bere în anul 2003, având o singură unitate de producţie a berii în 

localitatea Păntăşeşti, jud. Bihor. Mărcile de bere comercializate sunt: Burger, 

Servus, Meister şi Favorit. 

7. SC Heineken România SA36 (Heineken) face parte din grupul internaţional 

Heineken care şi-a stabilit prezenţa pe piaţa românească în anul 2003, prin 

preluarea la nivel internaţional a grupului austriac Brau Union-BBAG. Acesta 

din urmă a intrat în România în luna ianuarie 1997, achiziţionând pachetul 

majoritar de acţiuni al societăţii Arbema Arad. A urmat achiziţia societăţilor 

Bere Craiova (1997), Malbera Constanţa (1997) şi Silva Reghin (1998). În 

decembrie 1997, BBAG a infiinţat societatea Brau Union România SA, care 

ulterior a fuzionat succesiv atât cu cele 4 societăţi producătoare de bere 

amintite mai sus, cât şi cu societăţile ulterior achiziţionate în 2001 de către 

BBAG, respectiv Bere Miercurea Ciuc, Haber Internaţional, Griviţa. 

8. SC Imex SRL38 (Imex) deţine o singură unitate de producţie, amplasată în 

Satu Mare. Fabrica de bere din Satu Mare s-a înfiinţat în anul 1974. În anul 

1991, societatea a început să funcţioneze ca societate pe acţiuni cu 

personalitate juridică, cu denumirea Bere SA Satu Mare. În anul 1993 SC Bere 

SA Satu Mare s-a asociat cu investitorul german Franz Joseph Sailer, cu sediul 

în oraşul Marktoberdorf din Germania, cu scopul îmbunăţirii calităţii berii, prin 

executarea unor lucrari de investiţii complexe. În anul 1996 societatea a scos 

pe piaţă prima bere sub licenţa SAILER. În anul 2002, fabrica a fost cumpărată 

de grupul de firme Waldy din Bucureşti şi functionează sub denumirea firmei 

SC IMEX SRL. Mărcile de bere deţinute de Imex sunt Falken, La Koma, 

Samberg şi Star. 

9. SC Romaqua Group SA (Romaqua) este unul dintre principalii producători de 

apă minerala şi băuturi răcoritoare din România. Societatea produce apă 

minerală: Borsec, Stânceni, Aquatique, băuturile răcoritoare Giusto şi cafeaua 

Metropolitan. Producţia de bere a început în anul 2008, odată cu construcţia 

fabricii de la Sirinii Lâncramului. Mărcile de bere comercializate sunt Albacher 

şi Dorfer. 

10. SC United Romanian Breweries Bereprod SRL40 (URBB) a dat în folosinţă 

fabrica de bere situată în localitatea Pantelimon, în decembrie 1997. Mărcile de 

bere comercializate sunt: Carlsberg, Tuborg, Gunther’s, Skol, Holsten, Guiness 

şi Kilkenny. 

11. SC Ursus Breweries SA41 (Ursus) face parte din grupul SABMiller, unul 

dintre cei mai importanţi producători de bere din lume. În anul 1996, SABMiller 

a achiziţionat fabrica de bere Vulturul din Buzău, urmată de achiziţia în 1997 a 

fabricilor Pitber Piteşti şi Ursus Cluj Napoca. În anul 1998 a avut loc o fuziune 
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între fabricile Pitber şi Ursus cu fabrica Vulturul, creându-se o noua companie, 

Ursus SA. În anul 2001, Ursus a achiziţionat societatea Bere Timişoara, iar în 

anul 2002 unitatea de producţie de la Piteşti a fost închisă. În anul 2004, 

compania a fuzionat cu fabrica de bere Aurora Braşov, iar în anul 2009 a 

achiziţionat societatea Bere Azuga. Producţia fabricii din Azuga a fost oprită la 

scurt timp după achiziţie, datorită situaţiei tehnice precare, însă marca de bere 

continuă să fie produsă. 

 

Sector alcool distilat 

 O clasificare simplă a băuturilor alcoolice cuprinde două mari categorii: 

băuturile fermentate şi băuturile distilate. La rândul lor, acestea cuprind câte două 

categorii: băuturile fermentate reunesc berea şi vinul, iar cele distilate reunesc 

spirtoasele şi lichiorul. Sursele de alcool pot fi: orz, porumb, orez, grâu, secară, 

cartofi, sfeclă şi trestie de zahăr (melasa), miere sau amestecuri ale acestora. 

Băuturile alcoolice îşi datorează conţinutul în alcool etilic fermentării fructelor, 

cerealelor, sau altor componente ale plantelor cu conţinut în carbohidraţi 

(zaharuri).    

Din categoria băuturillor distilate:  

• Whiskey - băutură distilată provenită din cereale: porumb 

(Tennessee, Bourbon, Blended Scotch), secară, orz (Irish, 

Scotch). Conţinut de alcool: majoritatea tipurilor de whiskey 40%. 

• Vodcă - băutură distilată din diverse cereale (secară, orz, cartof, 

grâu),  cu un conţinut în alcool 38-40%. 

• Rom - băutură distilată din melasă (trestie de zahăr) cu un 

conţinut în alcool 35% (ex. Bacardi). 

• Gin - băutură distilată din cereale, aromatizată cu ienupăr cu un 

conţinut în . alcool de 40-45%. Tequila, băutură distilată din 

agave albastre cu un conţinut de alcool de 38-40%. 

• Brandy - băutură distilată din vin (“vin ars”) cu 35-60% alcool. 

• Coniac (Cognac) - tip de brandy din regiunea franceză central-

vestică, denumită “region delimitee Cognac”. 

• Martini - combinaţie de gin cu vermut (sortiment de vin fortificat). 

• Vin ars - sortiment de brandy, asemănător cu coniacul. 

• Lichior - categorie distinctă de băuturi distilate, diferită de 

băuturile spirtoase prin prezenţa zahărului adăugat. Exemple: 

Ouzo, Pastis. Chartreuse, Unicum, Jagermeister, Campari.  

Din grupa băuturilor alcoolice distilate fac parte şi rachiurile naturale care sunt 

băuturi alcoolice provenite din distilarea fructelor fermentate (mere, pere, caise, 

cirese, corcoduşe, piersici, vişine, zarzăre), a tescovinei rezultate de la vinificaţie 

sau a drojdiilor provenite de la limpezirea vinurilor. Componenta principală a 
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rachiurilor naturale este alcoolul etilic, obţinut în urma fermentaţiei alcoolice a 

zaharurilor conţinute în materiile prime.  

Ţuică - băutură distilată din fructe, de obicei prune. Încadrată la brandy, ţuica 

reuneşte şi celelalte tipuri de brandy, de obicei dublu distilate: palincă, horincă. 

Ţuica este o băutură alcoolică tradiţională românească obţinută exclusiv prin 

fermentarea alcoolică şi distilarea prunelor întregi sau zdrobite, ori a sucului 

obţinut din prune, în prezenţa sau în lipsa sâmburilor.  

Ţuica de prune şi rachiurile se prezită ca un lichid limpede, incolor sau uşor gălbui 

cu gust şi miros specific de alcool sau specific fructului. Instalaţia utilizată în 

procesul de distilare este un alambic numit şi cazan de ţuică. De obicei ţuica se 

fabrică în povarne. 

Palinca sau pălinca (în maghiară Pálinka) este o băutură alcoolică tradiţională din 

Slovacia, Ungaria, Transilvania, cu un conţinut ridicat de alcool (52% procentajul 

legal). Principala caracteristică a palincii este faptul că se obţine în urma unui 

proces de dublă distilare, ceea ce îi conferă tăria specifică. Palinca reprezintă 40% 

din consumul de băuturi spirtoase în România şi 75% din exportul de acestea. În 

2002, Ungaria a solicitat Uniunii Europene înregistrarea ca bautură naţională a 

mărcii Pálinka, astfel putând să fie produsă exclusiv în Ungaria. Tratatul de 

Aderare a Ungariei la UE (2004) mentionează că "rachiul de fructe poate fi 

denumit Pálinka numai pentru băutura spirtoasă produsă în Ungaria şi pentru 

distilatele de piersici produse numai în următoarele zone ale Austriei: 

Niederösterreich, Burgenland, Steiermark si Viena". 

 

Tehnologia de obţinere a rachiurilor şi a ţuicii: 

Atât ţuica cât şi rachiurile au o tehnologie comună de obţinere. Conform Ordinului 

nr. 368/2008 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea, prezentarea 

şi etichetarea băuturilor tradiţionale româneşti, această tehnologie are următoarele 

etape: 

- prunele sau alte fructe (mere, pere, caise, cireşe, corcoduşe, 

piersici, vişine, zarzăre) în stare bună, fără a fi alterate, sunt 

spălate şi le sunt îndepărtate codiţele, alte impurităţi, sâmburii sau 

seminţele; 

- fermentarea prunelor sau a fructelor se realizează în căzi din lemn, 

în cuve de fermentare ori în vase din inox, în funcţie de zona în 

care s-au produs acestea şi de soi; 

- distilarea se face în cazane din cupru cu ardere directă sau în 

instalaţii de distilare, la o concentraţie alcoolică de maximum 86% 

vol., astfel încât produsul distilării să aibă o aromă şi un gust 

provenind de la fructe; 
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- depozitarea, păstrarea şi învechirea produsului se realizează în 

vase din lemn, inox sau din sticlă. 

În funcţie de durata de învechire, denumirea produsului "ţuică" poate fi înlocuită cu 

denumirile: 

• "ţuica bătrână" obţinută din distilate învechite minimum 3 ani; 

• "ţuică extra" obţinută din distilate învechite minimum 7 ani; 

 În zonele geografice Maramureş şi Oaş, ţuica poate fi denumită "horincă" 

sau "turt". Concentraţia alcoolică minimă este diferită în funcţie de procesul 

tehnologic de obţinere tradiţional zonei, dar nu mai mică de 24% vol. la 

comercializare pentru consum. 

 

Tehnologia de obţinere pentru palincă: 

 Palinca este o bautură alcoolică tradiţională românească obţinută exclusiv 

prin fermentarea alcoolică şi distilarea unui fruct cărnos sau a unui amestec de 

fructe sau a unui suc din acest fruct ori dintr-un amestec de fructe, în prezenţa sau 

în lipsa sâmburilor: 

- fructele în stare bună sunt spălate pentru a se îndepărta eventuale 

impurităţi şi le sunt îndepărtate codiţele; 

- fermentarea fructelor se realizează în căzi din lemn sau în cuve de 

fermentare ori în vase din inox, în funcţie de zona în care s-au 

produs fructele şi de soiuri; 

- distilarea se face în cazane din cupru cu ardere directă sau în 

instalaţii de distilare, la o concentraţie alcoolică de maximum 70% 

vol., astfel încât produsul distilării să aibă o aromă şi un gust 

provenind de la fruct sau fructe; 

- depozitarea, păstrarea şi învechirea produsului se realizează în 

vase din lemn, inox sau din sticla. 

Nu este permisă adăugarea zahărului caramelizat sau a altor substanţe de 

îndulcire, a substanţelor aromatizante şi a alcoolului etilic. Culoarea galbenă sau 

galben-aurie putând fi obţinută prin maturarea în butoaie de lemn.  

Principalele întreprinderi producătoare de băuturi alcoolice: 

• Alexandrion Grup - cel mai mare producător de băuturi alcoolice din 

România. Grupul are astăzi o prezenţă activă la nivel local şi internaţional, 

cu două unităţi de producţie în România: Ploieşti-Prahova şi Rădăuţi-

Suceava. Printre produsele companiei se numără: Alexandrion, 

Brâncoveanu, Cava d'Oro, Kreskova, Alexander, Red Bowler scotch whisky 

şi alte 20 de mărci de brandy şi de spirtoase albe.  

 În anul 2008 a înregistrat vânzări brute de 83 de milioane euro, 

comercializând peste 10 milioane de sticle de brandy “Alexandrion”, iar în 2009 a 
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înregistrat vânzări brute de 78 de milioane euro. Alexandrion Grup România a fost 

declarată compania naţională numărul 1 în categoria "Produse alcoolice şi tutun". 

• S.C. Valco S.A. - producător pe piaţa românească a băuturilor alcoolice. 

Grupa de băuturi naturale conţine o cotă de piaţă de 70%, iar grupa whisky 

are o cotă de piaţă de 9,2%. Valco S.A. dispune în prezent de 2 locaţii - 

proprietăţi în localitatea Seini din judetul Maramureş. Una dintre cele mai 

populare băuturi în România, produsă cu precădere în arealul transilvan - 

Valco Palinca de Maramureş 40% este o băutură 100% naturală, produsă 

prin dubla distilare a prunelor.  

 Palinca de pere 42%, o excelentă băutură obţinută din suculentele pere 

Williams din America de Sud. Produsul obţinut prin distilarea perelor Williams 

fermentate se distinge printr-un parfum puternic de pere şi o aromă tipică, ce 

predomină mult timp după ce produsul a fost consumat. 

• Agroindustriala Bucium - producător de băuturi alcoolice din Iaşi, care în 

martie 2007 exploata 530 de hectare de viţă de vie. Agroindustriala Bucium 

este specializată în producţia de vinuri spumante şi spumoase, ţuică şi 

rachiuri naturale. 

• Euroavipo - producător de băuturi alcoolice care produce şi 

comercializează mărcile Unirea (brandy) şi Couture (băuturi spirtoase 

colorate), rachiul de fructe Hanul Ars (băutură spirtoasă albă), lichiorurile 

Sao şi Otilia, mărcile de vodcă Sankt Petersburg şi Goldessa, ginul 

Bartender's, şi băuturile intermediare Patriot (alb) şi La Baionnette (roşu). 

Brandul Unirea a fost lansat pe piaţă în decembrie 2001, fără a fi promovat.  

• Global Spirits - întreprindere producătoare de băuturi alcoolice care în 

anul 2005 era cel de-al doilea mare producător de alcool pur după 

European Drinks, comercializând mărcile de vodcă Dakk şi Goldessa, 

brandy-ul Couture, ginul Bartender's  şi o serie de mărci de lichioruri. În 

anul 2005 a fost cumpărat de grupul Euroavipo, grup deţinut de acţionarii 

producătorului de vinuri Murfatlar. 

• Prodal '94 - întreprindere producătoare de băuturi alcoolice care deţine 

mărcile Stalinskaya Vodka, brand care deţine 38% în valoare din piaţa de 

vodcă, şi Wembley Dry Gin, cu o cotă de 47% din vânzările locale de gin 

(mai 2010). Compania importă brandurile de bourbon whiskey Evan 

Williams şi Elijah Craig. Grupul de firme Prodal, parte a grupului ICB din 

care face parte şi Agricover, este format din companiile Prodal '94 (care 

operează o unitate de producţie băuturi alcoolice), Granddis (axată pe 

distribuţie) şi Bere Spirt Turnu-Severin (distileria de alcool). 

• Prodvinalco S.A. - întreprindere fondată în anul 1932 la Cluj Napoca sub 

forma unui depozit ce se ocupa cu îmbutelierea, depozitarea şi desfacerea 

băuturilor alcoolice spirtoase. În prezent compania deţine poziţia a treia în 
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topul firmelor producătoare de alcool şi este liderul pieţei de distilate 

naturale din România. Prodvinalco S.A. este un producător de ţuică şi 

rachiuri din fructe, băuturi alcoolice spirtoase cu sau fără adaos de arome, 

lichioruri şi gin. Începând cu anul 1991, compania a trecut printr-un proces 

de reorganizare şi aducere la standarde europene.  

• Romanian Drinks Service – întreprindere care produce şi distribuie 

mărcile de băuturi alcoolice Garrone. Compania comercializează vermuturi 

şi aperitive pe bază de vin (Garrone Bianco, Garrone Cherry, altele), vinuri 

spumoase (Garrone Moscato Spumante, Garrone Extra Dry), lichioruri şi 

alte băuturi spirtoase (Garrone Bitter, Limoncello). Compania Romanian 

Drinks Service este deţinută de societatea italiană Rodia Spa. 

• Scandic Distilleries - întreprindere producătoare de băuturi alcoolice, 

parte a grupului European Drinks, care produce vodca Kazaciok, vodca 

Moskoff, ginul Gillman, vodca Scandic Pop, Rieni Tărie de Bihor, lichiorul şi 

crema de lichior Tanita. 

Sector panificaţie şi drojdie de panificaţie 

Industria alimentară reprezintă un domeniu prioritar în cadrul economiei 

naţionale, produsele alimentare  fiind de importanţă strategică. Producerea 

alimentelor  se realizează în conformitate cu nomele de igienă interne şi 

internaţionale şi în concordanţă cu cerinţele consumatorilor. Asigurarea creşterii 

calitative şi cantitative a producţiei alimentare, prin valorificarea potenţialului 

productiv şi a principiilor care promovează inocuitatea alimentelor şi standardele 

de calitate, se realizează prin pregătirea forţei de muncă la nivelul standardelor 

europene. 

Deşi pâinea şi produsele făinoase sunt alimente milenare, industria alimentară 

este orientată tot mai mult spre lărgirea gamei sortimentale. Astfel, pe lângă 

tehnologiile noi de obţinere a produselor făinoase, asistăm la apariţia şi 

dezvoltarea unor tehnologii noi, adaptate cerinţelor internaţionale de producere a 

alimentelor pe bază de cereale integrale, a produselor expandate, alimente semi 

sau gata fabricate, alimente congelate. În cadrul bunurilor de consum din ţara 

noastră industria panificaţiei ocupă un loc însemnat, pâinea constituind alimentul 

ce se consumă zilnic. 

Industria de morărit şi panificaţie, se numară printre cele mai importante 

sectoare ale industriei alimentare şi a băuturilor, a cărei valoare a cifrei de afaceri 

a crescut cu 8,34% în 2014, ca urmare a reducerii TVA la 9%, ajungând la circa 

900 de milioane de euro (55 de firme active).  

În primii ani ai aderării la Uniunea Europeană, obiectivele prioritare ale 

industriei româneşti de morărit şi panificaţie au avut drept obiect atingerea unor 

obiective precum: asigurarea siguranţei şi securităţii alimentare, introducerea de 

tehnologii şi procese de producţie competitive pe piaţa europeană, armonizarea 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1991
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legislaţiei româneşti specifice sectorului, cu acquis-ul comunitar şi implementarea 

sa, alinierea standardelor româneşti la cele europene şi internaţionale, precum şi 

creşterea calităţii pregătirii profesionale, pentru a adăuga o dimensiune europeană 

sectorului. 

Pe măsură ce aceste obiective au fost implementate, priorităţile industriei au 

devenit tot mai corelate cu nevoile şi aşteptările consumatorilor. Creşterea 

preocupărilor populaţiei pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru efectele 

funcţionale ale acestora, au adus pâinea, ca aliment de bază, în centrul unor 

intense controverse legate de rolul ei în alimentaţia zilnică. Astfel că, imaginea 

unei pâini sănătoase a ajuns să fie corelată cu un conţinut ridicat de fibre vegetale 

(obţinută din amestecuri de făinuri de grâu, secară, orz sau ovăz), un conţinut 

redus de grăsimi şi eventual, chiar de glucide uşor asimilabile. Diversificarea 

surselor de fibre vegetale care pot deveni inputuri pentru procesul de fabricaţie a 

pâinii, nu răspunde doar unui interes justificat al consumatorului, ci şi eforturilor 

globale pentru realizarea unor tehnologii şi sisteme agroalimentare sustenabile. 

Cu certitudine, că un sistem agroindustrial bazat pe cultivarea şi procesarea unui 

număr cât mai mare de produse primare este mult mai stabil şi eficient pe termen 

lung, atât din punct de vedere economic cât şi din punct de vedere al adaptabilităţii 

la nevoile consumatorilor. 

Piaţa produselor - unităţile de producţie din industria de panificaţie realizează o 

serie de produse (pâinea, produse de franzelărie, produse dietetice şi covrigi), la 

fabricarea cărora se foloseşte, în principal, făină de grâu, apă, drojdie şi sare. 

Gama produselor este destul de variată şi continuă să se îmbogăţească cu noi 

sortimente, în scopul satisfacerii cerinţelor mereu crescânde ale consumatorilor.  

Cererea de produse - produsele de morărit, panificaţie şi produsele fainoase sunt 

clasificate după codurile CAEN în următoarele categorii:  

1. Produse de morărit, amidon şi produse din amidon – cod CAEN 1561, 

1562; 

2. Pâine şi produse proaspete de patiserie – cod CAEN 1581; 

3. Biscuiţi, pişcoturi, macaroane, tăiţei, cuşcuş şi alte produse similare – cod 

CAEN 1582, 1585 

  În momentul de faţă, gama produselor de panificaţie cuprinde următoarele 

grupe, conform nomenclatorului întocmit de ministerul agriculturii (1998):  

1. Grupa – pâine (formate diferite); 

2. Grupa – specialităţi de panificaţie; 

3. Grupa – produse de patiserie; 

4. Grupa – produse zaharoase şi laborator; 

5. Grupa – biscuiţi, pişcoturi şi alte produse uscate de acest gen; 

6. Grupa – paste făinoase; 

7. Grupa – produse din cereale obţinute prin expandare sau prăjire; 
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8. Grupa – aluaturi 

Piaţa pâinii şi a produselor de panificaţie din România (fig. nr.2) este estimată la o 

valoare de aproximativ 2 miliarde de euro. După cum putem observa în graficul de 

mai jos, jumatate din aceasta piaţă este deţinută de micii producători, marii 

producători, deţinând o cotă de 40%. Restul, un procent de 10% este deţinut de 

producţia din supermarket, având în vedere faptul că majoritatea lanţurilor de 

super şi hipermarket-uri au şi un departament de producţie de pâine şi produse de 

panificaţie proaspete. 

Ultimii zece ani au adus o scădere cu zece kilograme a consumului de 

pâine ca urmare a schimbării preferinţelor românilor. An de an, pe această piaţă 

defragmentată apar schimbări, segmentul fiind foarte dinamic. 

Astfel, pâinea nu mai este cumpărată zilnic ci de două-trei ori pe săptămână, este 

preferată pâinea ambalată şi feliată în detrimentul celei proaspete, care este 

cumpărată din supermarketuri şi hipermarketuri, ponderea vânzărilor din formatele 

moderne de comerţ crescând cu 30%. În acelaşi timp, magazinele specializate 

în comercializarea produselor de panificaţie deţin o pondere de numai 6% din 

vânzări. Aderarea la Uniunea Europeană a avut ca efect deschiderea graniţelor şi 

accesul producătorilor români la cerealele din alte ţări. 

Principalele întreprinderi de pe piaţa pâinii şi a produselor de panificaţie 

(tabelul nr.4): 

• Vel Pitar 

• Boromir S.A 

• Titan SA 

• Dobrogea S.A 

• Băneasa S.A 

• Moara Baciu S.A. Cluj-Napoca 

• Mopan SA Suceava 

• Compan Targovişte 

• Anairo Tg.Jiu 

• Gerpen Tg.Jiu 

• Pambac Bacău 

• Rostar Bucureşti 

• Propast Iaşi 

• Galmopan Galaţi   

Dintre toate tipurile de pâine, cea albă reprezintă o preferinţă constantă a 

consumatorului român, aproximativ trei sferturi din vânzările totale de pâine din 

ultimul an fiind reprezentate de pâinea albă, 68,6% ca importanţă în volum şi circa 

65% ca valoare, în perioada aprilie 2008 - martie 2009, comparativ cu aceeaşi 

perioadă din 2007 - 2008.  
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Pe locul al doilea în preferinţele românilor, conform datelor MEMRB, se află alte 

tipuri de pâine (cu excepţia celei de graham şi secară), care înregistrează creşteri 

atât în volum, cât şi în valoare şi deţin circa un sfert din piaţă.   

 

Tab.5. Principalele întreprinderi care activează pe piaţa produselor de 

panificaţie (anul 2008) 

Nume 

companie 

Cifra de 

afaceri în 

2008 

(mil.euro) 

Evoluţie 

faţă de 

anul 

anterior 

Număr 

de 

angajaţi 

Capacitatea 

de morărit 

(tone/lună) 

Număr 

de 

magazine 

proprii 

deţinute 

Cota 

de 

piaţă 

VEL PITAR 165 +20% 4500 14000 190 15% 

BOROMIR 150 +10% 3305 39000 48 10% 

DOBROGEA 62 +3% 860 24000 23 29% 

TITAN S.A. 74  920 19500 34 12% 

PAMBAC 53 +9% 787 24000 15 14% 

PANGRUP 26 +12% 1034 10000 19 - 

GALMOPAN 70 +66% 1800 6000  - 

BĂNEASA 
33 

(2007) 
 300 9600  - 

SAM MILLS 60 (+100%) 150 5000  - 

FARINSAN 14 (+21%) 169 6000 2 5% 

 

Cifrele pentru pâinea de graham şi secară nu înregistrează modificări 

majore de la an la an, după cum se arată în studiile companiei de cercetare citate. 

În perioada aprilie 2007 - martie 2008, pâinea graham deţinea o pondere de 4,8% 

în volumul vânzărilor, iar în aprilie 2008 martie 2009 aceasta a scăzut uşor, 

ajungând la 4,1%. Ca valoare, scăderea a fost ceva mai semnificativă, de la 6,4% 

la 5,6% în perioada monitorizată. Pâinea de secară s-a menţinut în jurul a 4% ca 

volum al vânzărilor, şi în jur de 6% ca valoare a vânzărilor, în intervalul analizat de 

MEMRB.  

Pâinea obişnuită (regular) deţine cea mai mare pondere din piaţă, atât după 

valoarea vânzărilor (73%,) cât şi după volume (79,5%) în perioada aprilie 2008 - 

martie 2009.  

Pe locul doi în topul categoriilor de pâine se află pâinea toast cu 12,1% din 

volumele vândute şi 18,1% din valoarea vânzărilor per total piaţă, în perioada 

monitorizată.  

Un segment care începe să câştige teren este pâinea rotundă. Astfel, dacă 

în perioada aprilie 2007 - martie 2008, pâinea rotundă deţinea 4,8% ca importantă 

în volumul vânzărilor, în perioada aprilie 2008 - martie 2009, aceasta a ajuns la 
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6,3%. De asemenea, creşterea s-a produs şi ca importanţă în valoare, de la 4,2% 

la circa 6%, în perioada analizată. Micile magazine alimentare vând cel mai bine 

pâinea, atât ca volum, cât şi ca valoare a vânzărilor. Potrivit MEMRB, 46,6% din 

volumul total de pâine se vindea în micile magazine alimentare în perioada aprilie 

2008 - martie 2009, iar volumul de pâine vândut în supermarketuri/hipermarketuri 

era de puţin peste 24%.  

În cadrul procesului de fabricare a pâinii, fermentarea aluatului are un rol deosebit 

de important. Procesele care au loc în timpul fermentării aluatului sunt complexe, 

drojdia de panificaţie fiind responsabilă pentru desfăşurarea acestuia, prin 

echipamentul său enzimatic.  

Drojdiile reprezintă un grup taxonomic complex şi heterogen de microorganisme 

monocelulare, având caracteristica principală fermentaţia glucidelor simple în 

anaerobioză, cu formare de alcool etilic şi CO2, agentul de afânare al aluatului. 

Fermentaţia alcoolică reprezintă faza din procesul tehnologic cu ponderea cea mai 

mare din timpul destinat fabricării pâinii şi se produce în aluat în timpul divizării, 

modelării, dospirii bucăţilor de aluat şi chiar în prima  parte a procesului de 

coacere. Fermentaţia aluatului este o etapă indispensabilă în obţinerea produselor 

de panificaţie, fiind responsabilă de volumul bun al pâinii, afânarea produselor şi 

acumularea substanţelor de gust şi aromă în pâine. De aceea, deşi drojdia are 

pondere mică în pâine, este considerată, alături de făină şi sare, materie primă în 

industria de panificaţie. 

Durata de dospire/fermentaţie finală  a produselor de panificaţie/patiserie este în 

funcţie de masa produsului, compoziţia şi consistenţa aluatului, calitatea făinii şi 

parametrii tehnologici aplicaţi. Drojdia începe să „lucreze” în aluat încă de la 

formarea acestuia, dar atinge intensitatea optimă când aluatul ajunge în dospitor,  

la temperaturi între 30-35ºC, cu umiditatea relativă a aerului de 75-85%, îşi 

continuă activitatea inclusiv în timpul coacerii, până aluatul atinge temperatura de 

inactivare a acesteia (50-55ºC). Scopul principal al tehnologiei de fabricaţie a 

drojdiei de panificaţie îl reprezintă obţinerea unei cantităţi maxime de biomasă de 

drojdie de calitate superioară cu consum minim de medii nutritive şi de utilităţi. Se 

urmăreşte realizarea unor multiplicări optime a celulelor prin înmugurire, folosind 

culturi periodic înnoite, cu menţinerea condiţiilor prescrise de dezvoltare şi luarea 

în considerare a stării fiziologice, a cantităţii de drojdie cuib şi a tuturor factorilor 

limitativi 

Din producţia mondială de drojdie comprimată, aproximativ 88% este folosită în 

industria panificaţiei, iar restul pentru obţinerea de izolate proteice, vitamine 

(grupul B) sau enzime (invertază, dehidrogenază, enzime ale complexului 

zimazic), încât în diferite ţări consumul mediu de drojdie este de 1,4÷2,5 

kg/locuitor/ an.  
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Industria drojdiei de panificaţie din ţara noastră a cunoscut o dezvoltare amplă 

până în anul 1989, atât prin modernizarea fabricilor existente, îmbunătăţirea 

indicilor intensivi şi extensivi de utilizare a utilajelor, cât şi prin înfiinţarea a noi 

capacităţi de producţie.  

În anul 1989 existau 6 fabrici de drojdie la Arad, Bucureşti, Oradea, Seini, 

Ţăndărei şi Bacău. După anul 1989, trei din aceste fabrici şi-au încetat activitatea, 

fabrica de la Ţăndărei, definitiv prin scoaterea la licitaţie a utilajelor proprii, iar cele 

de la Oradea şi Seini, temporar, prin intrarea în conservare.   

Începând cu anul 1992, piaţa românească a fost invadată de drojdie de panificaţie 

importată din Turcia, Franţa, Iugoslavia, Grecia, Bulgaria, astfel că, datorită unei 

concurenţe neloiale şi în lipsa unei protecţii din partea statului producţia de drojdie 

indigenă a scăzut foarte mult.  

În prezent, nici o fabrica din ţară, din cele vechi, nu lucrează la capacitatea 

ei zilnică. În anul 1999 a fost data în funcţiune o nouă fabrică de drojdie, la 

Paşcani, cu capital integral turcesc, fabrica ce aparţine concernului PAKMAYA-

S.C. "ROMPAK" S.A. 

 În industria drojdiei de panificaţie se folosesc câteva scheme de obţinere a 

drojdiei de panificaţie care se deosebesc prin procedeul tehnologic aplicat (clasic-

discontinuu, semicontinuu, continuu), modul de folosire a materiei prime (cu 

plămezi diluate sau concentrate), numărul stadiilor de multiplicare, viteza de 

creştere, parametrii tehnologici utilizaţi (temperatura, pH, cantitatea de drojdie de 

însămânţare), s.a. Toate schemele existente prevăd acumularea continuă de 

biomasă. 

În ţara noastră, în majoritatea fabricilor de drojdie, drojdia de panificaţie se 

obţine după schema tehnologică  care cuprinde ca etape principale: 

• pregătirea melasei în vederea cultivării drojdiei; 

• multiplicarea drojdiilor în cele cinci faze; 

• separarea drojdiilor din mediul de cultură; 

• filtrarea- presarea drojdiei; 

• modelarea şi ambalarea drojdiei de panificaţie - produs 

finit. 

Drojdia de panificaţie se prezintă astăzi în comerţ, în mai multe forme: 

drojdia comprimată (proaspată), drojdie uscată activă (ADY), drojdie uscată activă 

protejată (PADY) şi drojdie uscată instant (IDY). 

În ultimii ani, în industria drojdiei de panificaţie, s-au realizat progrese 

semnificative care au contribuit la îmbunătăţirea randamentelor de fabricaţie, a 

calităţii drojdiei şi implicit la îmbunătătirea eficienţei economice a producţiei de 

drojdie. 

Preocupările cercetărilor din acest domeniu important al industriei 

alimentare s-au îndreptat spre urmatoarele direcţii principale: 
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• selecţionarea unor tulpini de drojdie cu însuşiri calitative 

superioare; 

• îmbunătăţirea mediului de cultivare a drojdiilor; 

• perfecţionarea tehnologiilor de fabricaţie; 

• perfecţionarea funcţionarii utilajelor tehnologice. 

În ţara noastră, tehnologia de obţinere a drojdiei de panificaţie prevede ca 

materie primă - melasa, bogată în diglucidul zaharoză. Prin utilizarea în panificaţie, 

drojdia trece de la un mediu de cultivare bogat în zaharoză, la un mediu specific 

aluatului bogat în maltoză. De aceea este foarte important de a obţine drojdii cu 

activitate maltazică superioară, prin reducerea perioadei de inducere şi stimularea 

vitezei de fermentare a maltozei care se formează în aluat sub acţiunea enzimelor 

amilolitice ale făinii. Industrial, se urmăreşte: 

• obţinerea de drojdii de panificaţie, cu activitate 

enzimatică superioară şi în special cu potenţial înalt de 

fermentare a maltozei, prin îmbunătăţirea condiţiilor de 

cultivare şi păstrare; 

• asigurarea unui metabolism activ intracelular, posibil prin 

biosinteza de enzime constitutive şi adaptive, în procesul 

cultivării şi în menţinerea în stare activă a enzimelor 

complexului zimazic prin prevenirea proceselor de 

degradare ireversibilă şi inactivarea lor. 

Drojdia cea mai utilizată actual este Saccharomyces cerevisiae, diverse 

tulpini, în funcţie de producători. Pe plan mondial, se fac studii pentru găsirea de 

noi specii de drojdii competitive care să conducă la scurtarea procesului 

tehnologic. În acest sens, a fost evaluată o specie de drojdie Kluyveromyces 

marxianus de către Caballero R. şi colab. care a prezentat o capacitate de a forma 

gaze comparabilă cu Saccharomyces cerevisiae. Totuşi, aceasta a dat rezultate 

mai bune în afânarea aluatului doar în cazul preparării acestuia cu lactoză, 

comparativ cu drojdia clasică de panificaţie utilizată. 

Câteva specii de drojdii folosite pe plan mondial la obţinerea unor pâini din 

aluaturi fermentate sunt: S. exiguus în pâinea cu aluat acid San Francisco, 

Candida krusei şi Torulopsis holmii în pâinea cu aluat acid German şi S. fructuum, 

Pichia polymorpha, Hansenula subpelliculosa şi Trichsporan margaritiferum în 

aluaturi acide spaniole. Gobetti M. a determinat dominanţa unei anumite specii, 

Candida humilis, în toate aluaturile fermentate testate. Alături de aceasta s-au mai 

găsit şi specii de Pichia norvengenis, Hansenula anomala, Torulopsis holmii, 

Candida stellata, Torulopsis delbrueckii, Saccharomyces inusitatus. 

În aluaturi dulci, cu conţinut mare de zahăr, se poate folosi 

Saccharomyces  rouxii şi Saccharomyces exiguus. Aceste tipuri de drojdie, spre 

deosebire de Saccharomyces cerevisiae, nu pot metaboliza maltoza şi, de aceea, 
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necesită în mediu alte surse de carbon adăugate. În aluaturile congelate rezultate 

bune s-au obţinut utilizând Saccharomyces rosei, ale căror proprietăţi particulare 

(osmotoleranţă înaltă şi criorezistenţa) o fac valoroasă pentru utilizarea în astfel de 

aluaturi. 

În aluaturile fermentate au fost identificate de diverşi cercetători citaţi 

de  Maloney D.H. şi Foy J.J., 2003 diferite tipuri de drojdii: 

• Saccharomyces cerevisiae (aluat din faină de secară, porumb şi grâu) 

• S. chevalieri (aluat din faină de secară, porumb şi grâu) 

• S. curvatus (aluat din faină de secară, porumb şi grâu) 

• S. exiguus (aluat din faină de grâu  şi secară) 

• S. fructuum (aluat din  faină de grâu) 

• S. inusitatus (aluat din  faină de grâu (San Francisco) 

• S. panis fermentati (aluat din  faină de grâu (San Francisco) 

• Candida boidinii (aluat din  faină de grâu (San Francisco) 

• C. crusei (aluat din faină de secară  şi grâu) 

• C. guillermondii (aluat din  faină de grâu) 

• C. norvegensis (aluat din  faină de grâu) 

• Hansenula anomala (aluat din  faină de grâu) 

• H.subpelliculosa (aluat din  faină de grâu) 

• Pichia satoi (aluat din faină de secară) 

• Torulopsis delbrueckii (aluat din faină de porumb şi secară) 

Dintre acestea majoritatea au fost de tipul Saccharomyces de diverse specii, 

dintre care patru specii (S. chevalieri, S. curvatus, S. fructuum şi S. inusitatus) 

sunt considerate sinonime cu Saccharomyces cerevisae. Dintre celelalte drojdii de 

tipul Saccharomyces nu se cunoaşte cu certitudine apartenenţa speciei S. pains 

fermentati, iar drojdia Saccharomyces exiguus, găsită de diverşi autori în aluaturile 

preparate din făină de grâu şi secară aparţine altei specii. 

Importanţa produselor de panificaţie în satisfacerea cerinţelor de hrană, este 

un factor care determină ca industria de panificaţie din România, alături de 

celelalte ramuri ale industriei naţionale, să se dezvolte în ritm accelerat. Astăzi, 

consumatorii produselor de panificaţie devin din ce în ce mai conştienţi de 

igiena pieţei şi a alimentaţiei; pentru ca produsele să fie sigure pentru consum, ei 

trebuie să respecte atât norme tehnologice, cât şi sanitare.  

Prin analiza principalelor coordonate ale pieţei produselor de panificaţie din 

România se observă că această piaţă aspiră la o determinare şi încadrare într-o 

economie de piaţă funcţională, caracterizată prin existenţa unei 

concurenţe dezvoltate şi loiale, un mediu de afaceri conform cerinţelor, o putere 

de cumpărare relativ în creştere şi de toate tipurile de competitori. 
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Sectorul lactate fermentate 

Consumul de brânzeturi din România se situează încă la un nivel redus 

comparativ cu alte ţări europene, fiind în medie de doar 5 kg/cap locuitor (inclusiv 

vânzările din pieţe şi din producţie proprie), însă datorită concentrării pieţei şi 

creşterii comerţului modern se măreşte competitivitatea pe piaţă, ceea ce 

impulsionează consumul. 

Deşi nu se numară printre produsele populare în rândul consumatorilor, 

specialităţile de brânzeturi alcătuiesc totuşi o categorie cu un real potenţial de 

creştere. Dominată de importuri, acestea au intrat în vizorul marilor jucători, care 

se dovedesc interesaţi să extindă sortimentele şi să atragă un număr cât mai mare 

de consumatori.  

Recunoscute prin rafinament şi arome deosebite, specialităţile de 

brânzeturi şi-au caştigat o poziţie distinctă la raft, în special în lanţurile marilor 

magazine. Specialităţile de brânzeturi sunt brânzeturi cu pastă moale, care îşi 

datorează consistenţa modului de preparare şi care favorizează reţinerea unei 

cantitaţi mai mari de apă în pasta brânzei.  

Principala caracteristică a acestor brânzeturi constă în procesul de 

maturare, care se produce sub acţiunea culturilor selecţionate de bacterii lactice şi 

mucegai care se dezvoltă în sortimentele de brânză. Acestea se fabrică din lapte 

de oaie, vacă sau capră. Unele sortimente se maturează şi sub acţiunea unor 

mucegaiuri de tipul Penicillium camemberti sau Penicillium roqueforti, precum şi a 

unei bacterii proteolitice - Bacterium lives. La raft, aceste specialitaţi de branzeturi 

apar sub diferite mărci, ambalaje şi gramaje şi aparţin unor importatori cum ar fi: 

Casa Brânzeturilor, Delaco, Hochland, Macromex, Nordic Import Export sau 

Randler.    

Categoria specialităţilor de brânzeturi este un segment dinamic, care aduce 

foarte multe noutăţi pe piaţa românească. În anul 2007 a avut cel mai mare ritm de 

creştere cu aproximativ 25%. Ritmul de creştere accelerat nu a compensat însă 

îndelungata tradiţie a celorlalte categorii de brânzeturi, astfel că specialităţile de 

brânzeturi ocupă un loc modest la nivelul întregii categorii de lactate. Deşi sunt 

dispuşi sa încerce produse noi, consumatorii români se obişnuiesc mai greu cu 

aroma acestor tipuri de brânzeturi, preferând sa rămână fideli brânzeturilor clasice. 

Categoria specialităţilor de brânzeturi este în plin proces de formare, transmiterea 

de informaţii cu privire la modul în care produsele trebuie consumate este 

esenţială pentru creşterea consumului. Din această perspectivă, înţelegem 

educarea ca sarcină ce aparţine deopotrivă producătorului/importatorului şi 

comerciantului, precum şi ca necesitate a consumatorului final. Dezvoltarea 

categoriei specialităţilor de brânzeturi este pusă sub semnul unui conservatorism 

remarcat în rândul consumatorilor români, problemele din cadrul acestui segment 

fiind legate de obiceiul de consum, de gusturile şi mentalitatea consumatorilor, de 
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deschiderea lor faţa de specialităţi de brânză, precum şi probleme referitoare la 

termenele de valabilitate, întrucat sunt produse proaspete, cu o perioada de 

valabilitate relativ scurtă. Dincolo de aceste aspecte, contactul consumatorului cu 

aceste produse, datorită percepţiei gustative diferite, nu oferă garanţia unei 

fidelităţi în consum. Produsele sunt consumate de persoanele care călătoresc mult 

şi intră în contact cu astfel de produse în tările pe care le vizitează. Există însă în 

cadrul acestei categorii de consumatori şi un segment tradiţionalist, care îşi 

păstrează obiceiurile de consum, indiferent de cât de mult intră în contact cu 

aceste produse. Soluţiile ce se impun la aceste probleme ţin de o promovare 

corectă şi complexă a produselor, încorporată într-o educare constantă a 

consumatorului privind asocierea cu băuturi adecvate sau produse complementare 

specialităţilor de brânzeturi. Pe de altă parte, neplăcerile legate de termenele de 

valabilitate pot fi evitate printr-o bună gestionare şi dimensionare a stocurilor, pe 

de o parte, şi prin respectarea condiţiilor de depozitare şi expunere la raft. 

În România, este necesară educaţia consumatorului,  privind modalităţile şi 

ocaziile de consum, beneficiile pe care le oferă consumul de brânză cu mucegai 

organismului, conţinutul foarte ridicat de lapte al specialităţilor de brânzeturi  şi 

calitatea pe care o conferă maturarea îndelungată a acestora.  

Principalele întreprinderi din sectorul lactate fermentate:  

• Delaco - specialităţile din portofoliu provin de la fima Bergader 

Privatkaeserei, din 2007 Delaco Distribution fiind reprezentant 

exclusiv pe piaţa din România al Bergader (Germania). Specialităţile 

de brânză cu mucegai nobil lansate până în momentul de faţă sunt: 

Edelpilz (brânză cu mucegai albastru), Bavaria Blu (brânză moale cu 

mucegai alb pe exterior şi mucegai albastru fin, în interior), Bavaria 

Mini Brie (brânză moale cu coaja fină de mucegai alb), Bergader Blu 

(brânză nobilă, extra cremoasă cu mucegai albastru). Toate 

produsele sunt disponibile atât în gramaje de 100 -150 g pentru 

vânzare la raft, dar şi în varianta de 1,5 -2,3 kg pentru vânzare 

asistată sau pentru canalul Horeca. Cel mai recent produs este 

Basils - specialitate de branză afumată, cremoasă şi delicată, 

disponibilă în trei variante: simplă, cu chilli/paprika şi cu şuncă. 

• Hochland - cele trei sortimente de brânzeturi cu mucegaiuri nobile 

sunt: Hochland Brie, Hochland Camembert şi Hochland Bleu. 

Brânzeturile sunt produse în Polonia, după o reţetă originală 

franţuzească din secolul XVIII. Principalele ingrediente sunt laptele 

de vacă şi smântână. În laptele pasteurizat se adaugă smântană şi 

după două perioade de maturare se adaugă bacterii specifice pentru 

fermentare. Pasta obţinută este pusă în forme, presărată cu sare şi 

tratată cu Penicillium candidum (Camembert şi Brie) sau Penicillium 



41 
 

roqueforti (Bleu), pentru a se forma la suprafaţă mucegaiul alb sau 

albastru. Perioada de maturare este de minim 8 zile, după care 

produsul este ambalat şi oferit spre consum. 

• Macromex - în categoria de specialităţi, compania deţine produse cu 

mucegai alb (Camembert/Brie) şi produse cu mucegai albastru 

(Roquefort/Valmont Blue D’Auvergne). Anul acesta, Macromex şi-a 

extins sortimentaţia cu noi produse: Peche Mignon (brânză cu 

mucegai alb), Bluetta (brânză cu mucegai alb la exterior şi albastru 

la interior), Camembert de Campagne. De asemenea, au fost 

introduse în sortimentaţie şi brânzeturi de capră (nature şi cu ierburi).  

• Nordic Import Export - deţine specialităţi de brânzeturi din Italia şi 

Franţa. Cele din Italia sunt Galbani - mozzarella, mascarpone, 

ricotta, gorgonzola, grana padano, iar cele din Franţa sunt Bongrain - 

camembert şi brie Coeur de Lion, Roquefort Papillon şi alte tipuri de 

brânzeturi (în mare parte cu mucegai), Soignon -  specialităţi din 

brânză de capră. 

• Randler - compania importă gama Kaserei Champignon formată din 

specialităţi de brânză cu mucegai albastru (Dor Blu, Dor blu a la 

crème), cu mucegai alb (Blanchette Camembert, Blanchette Brie) 

sau cu mucegai alb şi albastru (Cambozola). De asemenea, Randler 

comercializează şi produse din gama Agriform şi Grana Padano 

(brânză tare, semidegresată, conţinut de 98.39% lapte şi cu 

maturare de minim 16 luni - sub formă de cuburi sau triunghi şi 

Parmigiano Reggiano - brânză tare, semidegresată, conţinut de 

98.59% lapte şi cu maturare de min. 22 luni - triunghi). 

• Albalact - cea mai mare companie românească de lactate, cu o 

tradiţie de peste 40 de ani în această industrie, cu brand-ul Zuzu, 

lider de piaţă încă din anul 2008. Albalact produce lapte şi lactate 

proaspete într-una dintre cele mai moderne fabrici din Europa 

Centrala şi de Est, fabrica de la Oiejdea din judeţul Alba. Compania 

dezvoltă o gamă diversificată de branzeturi în fabrica Rarăul din 

Bucovina, pe care a achiziţionat-o în 2008 şi care are o îndelungată 

tradiţie în producţia de brânzp şi caşcaval. Albalact este lider şi în 

alte segmente de piaţă, nu doar în lapte. Compania deţine cel mai 

vândut brand de unt şi smântână - brand-ul tradiţional De Albalact. 

Pe segmentul iaurt, Albalact este al doilea mare producător, cu 

brand-ul Zuzu, la fel şi în categoria brânză proaspătă de vaci - 

unde compania ocupă locul 2 cu brand-ul Rarăul.  

Fabrica Albalact de la Oiejdea - cea mai mare investiţie greenfield din ţară, 

este dotată cu echipamente Tetra Pak de ultimă generaţie, atât pentru procesare 
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cât şi pentru ambalare: pasteurizator de lapte echipat cu bactofugă (pentru 

eliminarea microorganismelor), separator ermetic şi standardizator automat de 

lapte, instalaţii de ultrapasteurizare, unităţi de procesare pentru producţia iaurtului, 

tancuri de stocare, maşini de ambalat.  

Fabrica Raraul din Câmpulung Moldovenesc a fost de asemenea 

modernizată şi retehnologizată în ultimii doi ani, cu investiţii care au depăşit 2 

milioane de euro. În ambele unităţi, compania procesează peste 300.000 de litri de 

lapte zilnic. 

Laptele, materia primă care intră în fabrica Albalact este colectat de la 

ferme certificate să producă şi să livreze lapte conform normelor Uniunii 

Europene. La intrarea în fabrică, înainte să fie descărcat din cisterne în tancurile 

de recepţie, laptele este analizat rapid în laborator, pentru determinarea mai 

multor parametri microbiologici şi de calitate (antibiotic, aflatoxină, număr total de 

germeni, proteine, grăsime, aciditate etc). Dacă laptele nu întruneşte aceşti 

parametri, nu este primit în fabrică. 

Beneficiind de o tehnologie de ultimă oră, întregul sistem de procesare în 

fabrica Albalact, tancuri, pasteurizatoare, sterilizatoare, echipamente pentru 

preparare şi ambalare iaurt, echipamente pentru preparare şi ambalare lapte 

pasteurizat şi UHT - este complet automatizat. Sistemul de procesare şi de control 

a fost livrat de compania Tetrapak, lider mondial în domeniu. 

Fabrica este complet automatizată şi computerizată, practic nici un angajat 

nu atinge şi un manipulează laptele materie-primă sau produsele procesate. Mai 

mult, odată intrat în fabrică, laptele materie primă nu mai vine în contact cu aerul 

până în momentul în care consumatorul deschide cutia. Computerele controlează 

şi urmăresc în timp real toţi parametrii de procesare, parametrii de calitate, de 

cantitate, de temperatură şi parametrii de ambalare. 

În fabrica Albalact, laptele este pasteurizat sau sterilizat la temperaturi 

inalte şi prelucrat în echipamente ultramoderne, în mediu închis, curat şi ferit de 

orice contact cu exteriorul. În fabrica există, de asemenea, sisteme de ambalare 

pentru produse proaspete cu dezinfectare speciala şi uscare în mediu steril - 

sisteme care garantează calitatea produselor ambalate. Hala de producţie iaurt, 

de pildă, este prevăzută cu instalaţii de producere a aerului steril evitându-se 

astfel infectarea produsului cu germeni. În îintreaga încăpere se pompează aer 

filtrat prin filtre Hepa ce elimină posibilitatea pătrunderii particulelor de praf în 

incinta respectivă. 

Spălarea şi dezinfectarea echipamentelor de procesare se realizează cu 

ajutorul staţiilor CIP echipate cu două unităţi de spălare ce nu permit ca soluţiile de 

spălare contaminate de laptele crud să ajungă în zona laptelui pasteurizat. 

Pentru a se asigura un proces de producţie fără întreruperi şi fără probleme există 

staţii de control dotate cu calculatoare de mare putere care gestionează şi 
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supervizează întreg procesul de producţie generând liste de producţie, rapoarte de 

producţie şi rapoarte de igienizări. Albalact are personal special dedicat pentru 

dezvoltarea de produse noi şi laborator echipat cu echipamente performante 

pentru analize şi determinări în care lucrează personal specializat în microbiologie. 

În fabrica Albalact, fiecare lot de producţie este analizat şi testat de specialiştii de 

laborator ai fabricii, atât pe fluxul de producţie, cât şi la finalul producţiei, imediat 

după ambalare. Produsele Albalact nu părăsesc fabrica fără avizul de conformitate 

al laboratorului intern. 

• La Colline este marcă înregistrată a SC Super Lactis SRL, care şi-a 

început producţia de brânzeturi de capră premium în anul 2007, 

când au apărut pe piaţă primele produse sub brandul “La Colline”. 

Investiţia tip “green field” cu capital 100% românesc a fost 

considerată peste media europeană de o comisie formată din experţi 

internaţionali, unitatea primind dreptul de a-şi identifica produsele cu 

marca de sănătate ovală a Uniunii Europene şi de a face export 

intracomunitar. 

Fabricată după o reţetă tradiţională franceză, brânza La Colline este un 

produs premium obţinut din lapte de capră, fermenţi lactici, cheag şi sare de mare 

la care se adaugă, în unele reţete, condimente sau trufe atent selecţionate. 

În anul 2010 a început producţia de lapte, iaurt de băut şi kefir de capră. Toate 

cele trei produse proaspete sunt preparate din lapte integral, nu sunt agresate prin 

tehnologii sofisticate şi nu conţin conservanţi sau alţi aditivi. 

• Covalact este unul dintre cei mai mari producători de lactate din 

România cu o tradiţie de peste 40 de ani în fabricarea produselor 

lactate. Compania are în prezent un număr de aproximativ 500 de 

angajaţi care lucrează în fabricile din Sfântul Gheorghe şi Miercurea 

Ciuc.  

În 2003 Covalact a început parteneriatul cu grupul olandez Campina pentru 

fabricarea iaurturilor Câmpina pentru întreaga piaţă din România. În iunie 2007 

pachetul majoritar de acţiuni al Covalact este preluat de către Sigma Bleyzer 

Southeast European Fund IV. Compania intră astfel într-un nou stadiu de 

dezvoltare pe piaţa lactatelor româneşti. În aprilie 2008 Primulact şi Lactate 

Harghita au fost achiziţionate prin intermediul Covalact. Din momentul 

achiziţionării Covalact de către Sigma Bleyzer, grupul a intrat într-o nouă fază de 

modernizare, orientându-se tot mai mult către cerinţele pieţei şi ale consumatorilor 

români. Portofoliul grupului Covalact a evoluat continuu, astfel încât  produsele 

nou lansate în ultimii trei ani reprezintă în prezent peste 60% din cifra de afaceri. 

 Creat în 2010, brandul Covalact de Ţară a devenit astăzi unul naţional, 

prezent atât pe rafturile marilor magazine, cât şi la micii comercianţi. Ca urmare, 

notorietatea brandului Covalact de Ţară a crescut semnificativ, iar în cursul anului 
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2011, Covalact de Ţară  a fost ales de către consumatorii români ca Superbrand, 

alături de alte 300 branduri din 16 categorii de produse. 

În prezent, brandul Covalact de Ţară este lider de piaţă sau ocupă poziţii de top la 

mai multe categorii de produse lactate cum ar fi: Brânzică de Casă, Făgăraş, 

Brânză proaspătă de vaci, Lapte Bătut, Sana. În 2012 Covalact inaugurează la 

Sfântu Gheorghe noul centru logistic pentru produse lactate, ca urmare a unei 

investiţii de 5 milioane de lei. Depozitul are o capacitate de 1.400 de paleţi, 

echivalentul a peste 700 tone de produse şi deserveşte cele două fabrici ale 

grupului Covalact, de la Sfântu Gheorghe şi Miercurea Ciuc. 

În 2012, fabrica de la Sfântu Gheorghe a primit certificatele TUV pentru ISO 9001 

şi FSSC 22000. Această certificare este acordată de către grupul TÜV Rheinland 

cu sediul în Köln, şi care atestă că fabrica de la Sfântul Gheorghe funcţionează la 

cele mai înalte standarde de calitate şi siguranţă. 

 

Industria alimentară cu biotehnologii enzimatice cu aplicaţii în sectorul 

sucuri de fructe, edulcoranţi/îndulcitori. 

La nivel international promovarea unei alimentaţii raţionale adecvate pentru 

toţi oamenii reprezintă obiectivul principal al Food and Agriculture Organization of 

the United Nations (FAO). Înca din anul 2002 experţii World Health Organization 

(WHO) şi FAO, au concluzionat că odată cu creşterea consumului de fructe şi 

legume, se obţin rezultate convingătoare legate de reducerea bolilor 

cardiovasculare, a riscului de apariţie a unor tipuri de cancer, a diabetului şi a 

obezităţii. Conform Raportului Mondial al Sănătăţii din 2002, s-a estimat faptul că 

un consum redus de fructe şi legume provoacă circa 31% dintre bolile cardiace 

ischemice şi 11% dintre accidentele vasculare cerebrale. Astfel, în scopul 

consumului de legume şi fructe proaspete s-au înfiinţat programe publice precum: 

Programul de Fructe şi Legume proaspete al Departamentului de Agricultură din 

Statele Unite ale Americii, Gimme 5 din Louisiana, Pro Greens din Europa.   

La nivel european, există iniţiative care vizează creşterea consumului de fructe şi 

legume la copii (www.eufic.org). Astfel de programe sunt: School Gruiten - 

Olanda, Frugtkvarter - Danemarca, 5 am Tag - Germania, 3x3 - Ungaria, Fruitness 

- Italia, 5 al dia - Spania, 5 a day - Regatul Unit al Marii Britanii, Un fruit pour la 

récré - Franţa, All day long - Belgia, Food dudes - Irlanda, Programul de încurajare 

a consumului de fructe în şcoli - România (www.consilium.europa.eu).  

În prezent, conform raportului dat de Asociaţia Europeană a Producătorilor de 

Sucuri de fructe, cele mai mari pieţe date de consumul de sucuri şi nectaruri sunt 

în Germania, Franţa şi Regatul Unit, ş.a. Date cu privire la consumul de sucuri şi 

nectaruri sunt prezentate în tabelul nr. 6. 

 

 

http://www.eufic.org/
http://www.consilium.europa.eu/
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Tab.5  Cei mai mari consumatori din UE 

Ţara 
Consum (mil. 

litri) 

Germania 2,405 

Franța 1,551 

Regatul 

Unit 
1,192 

Spania  968 

Polonia 699 

Altele 2,887 

Total 9,702 

 

La nivel naţional în anul 2010, conform organizaţiei ONU pentru Agricultură 

şi Alimentaţie, furnizarea de fructe şi legume destinate consumului se situa sub 80 

kg /persoană /an, adică sub 220 g/persoană/zi, fiind cel mai redus nivel din 

Europa. Conform Anuarului Statistic al României din 2015, consumul mediu anual 

de fructe şi produse din fructe (în echivalent fructe proaspete) pentru o persoană 

din România, în anul 2014, a fost de 80,2 kg.  

În prezent, conform unui studiu realizat de către Asociaţia Europeană a 

Producătorilor de Sucuri de fructe în anul 2009 (AIJN - www.aijn.org), consumul 

de sucuri şi nectaruri de fructe din România a înregistrat o creştere majoră (7-

8,1% în ceea ce priveşte sucurile şi 6,8% în ceea ce priveşte nectarurile).  

În conformitate cu raportul din 2015 al Asociaţiei Europeane a Producătorilor de 

Sucuri de fructe, situaţia producţiei la nivel european este prezentată în tab. nr.  6. 

 

 Tab.6. Producţia totală de sucuri şi nectarurie UE  

Volum (milion litri) 2010 2011 2012 2013 2014 

Etichete private 4,798 4,683 4,558 4,301 4,077 

Mărci înregistrate 6,32 6,135 5,911 5,726 5,624 

Total 11,118 10,819 10,469 10,028 9,702 

 

De asemenea, tot în acest sens este prezentat profilul României, atât 

pentru sucurile obţinute din concentrate de fructe, dar şi nectaruri (tab. nr. 7, tab. 

nr.8). În momentul de faţă în România sunt înregistrate 128 de firme categoria 

CAEN 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume. Dintre acestea, în funcţie 

de cifra de afaceri, cele mai mari sunt: 

• Agrana Juice Romania SRL; 

• Ybstal Frucht Romania SRL; 

• Sucmerom SRL. 

http://www.aijn.org/
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În plus faţă de acestea, mai sunt şi alte categorii de firme (ex. 1102, 1107, 

4634) care au în obiectul activităţii lor şi fabricarea sucurilor de fructe. Astfel de 

firme sunt: 

• SC Timbark Mapex Romania; 

• European Drinks; 

• Zarea; 

• Parmalat, etc. 

 Tab.7. Producţia de suc de fructe (100% suc de fructe) 

Volum (milion litri) 2010 2011 2012 2013 2014 

Etichete private 21 18 16 15 15 

Mărci înregistrate 3 4 4 6 5 

Sucuri din 

concentrate 
24 21 20 19 18 

Sucuri fără 

concentrate 
0 1 1 1 2 

Total 24 22 21 21 20 

 

 Tab.8. Producţia de nectaruri (25-99% conţinut de suc) 

Volum (milion litri) 2010 2011 2012 2013 2014 

Etichete private 37 30 27 26 26 

Mărci înregistrate 7 7 8 7 8 

Total  44 37 35 33 34 

 

Cu privire la distribuţia IMM-urilor producătoare de sucuri de fructe, s-a 

observat că acestea de regăsesc la nivel naţional în judeţe precum:  

• Bucureşti-Ilfov;  

• Regiunea de N-E (Suceava, Vaslui, Vrancea, Galaţi); 

• Regiunea S-E (Buzău, Prahova, Constanţa); 

• Regiunea de S (Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Teleorman); 

• Centrul României (Sibiu, Covasna, Braşov, Alba); 

• Regiunea de N-V (Bistriţa-Năsăud, Timiş, Cluj, Oradea). 

În general, fiecare tip de băutură (suc de fructe) este obţinut printr-o 

tehnologie specifică. Cu toate acestea, indiferent de tipul şi calitatea materiei 

prime, în cadrul fluxului tehnologic există operaţii comune precum, procedee 

mecanice, de limpezire şi de conservare.  

Principalele tehnologii de obţinere a sucurilor din fructe şi a băuturilor 

răcoritoare folosite în industria alimentară din România folosesc: 
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1. Presare - metoda cea mai folosită pentru obţinerea sucului, însoţită în 

unele cazuri de o pretratre enzimatică pentru fragmentarea substanţelor 

pectice 

2. Centrifugare 

3. Difuzie 

4. Limpezirea sucurilor de fructe - se poate realiza prin autolimpezire, 

limpezire enzimatică (preparate enzimatice pectolitice), cleire cu argile, prin 

încălzire rapidă, prin centrifugare, etc. 

5. Filtrare - la temperatura camerei sau la rece, uneori se practică o încălzire 

la 50-60°C, pentru accelerarea procesului de filtrare 

6. Conservare - poate fi realizată prin diferite procedee: pasteurizare,  

sterilizare, concentrare, uscare, conservare chimică 

Comparativ cu alte state membre UE, România înregistrează cea mai scăzută 

valoare a consumului de sucuri şi nectaruri de fructe, cu 2,91 l pe cap de locuitor/ 

anual. Pe de altă parte, există diferenţe semnificative cu privire la infrastructrură şi 

echipamente. De aceea, întreprinderile din România trebuie să ţină cont de 

elementele etice, sociale şi de mediu plecând de la nivel de fermă, până la 

procesare, ambalare şi vânzarea produsului finit. Pe de altă parte, este necesară o 

abordare legislativă şi tehnologică amplă atât din partea statului (prin legi, 

programe dedicate de finanţare, etc.) cât şi din partea IMM-urilor (prin înscrierea în 

reţele de profil (The Fruit Juice Corporate Social Responsibility Platform, 

http://www.sociability.dk/ - Responsible Business Development and Public-Private 

Cooperation, European Fruit Juice Association, etc) în vederea up-gradării şi 

implicit a reducerii decalajelor dintre statele membre. 

Zahărul joacă un rol important în dieta omului, fiind bine reprezentat în majoritatea 

alimentelor şi contribuie într-o măsură mare la aportul total de nutrienţi. Interesul 

pentru înlocuirea în totalitate sau în parte a zahărului din alimente fără a modifica 

gustul acestora a apărut: 

- ca urmare a necesităţii reducerii conţinutului de zahăr din alimentele 

componente ale dietei persoanelor diabetice; 

- ca urmare a creşterii alarmante a numărului de persoane suferinde de 

obezitate; 

Îndulcitorii artificiali sunt substanţe care adăugate în alimente conferă acestora 

gustul dulce fără a le creşte substanţial valoarea energetică. Deşi utili din punctul 

de vedere al reducerii valorii energetice, aceştia nu pot substitui întotdeauna 

zahărul. Zahărul are o mare influenţă asupra texturii alimentelor în care se adaugă 

prin creşterea presiunii osmotice şi reducerea apei disponibile din aliment. Zahărul 

exercită o acţiune conservantă (gemuri, siropuri), iar în procesele fermentative 

zahărul reprezintă substratul fermentativ (unele băuturi răcoritoare). 

http://www.sociability.dk/
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Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească un îndulcitor pentru a fi utilizat în 

industria alimentară:  

- să nu fie toxic pentru consumator, atât ca atare cât şi prin produşii 

rezultaţi în urma transformărilor survenite în aliment sau în 

organismul consumatorului; 

- să fie cel puţin la fel de dulce ca zahărul; 

- să nu determine modificarea nedorită a caracteristicilor senzoriale 

ale produsului; 

- să fie solubil în apă; 

- să fie stabil pe parcursul procesării şi depozitării alimentului; 

- să fie compatibil cu produsul alimentar (compoziţia alimentului, 

procesarea acestuia); 

- să fie uşor de obţinut iar puritatea sa să poată fi evaluată. 

 

Principalele tipuri de îndulcitori:  

• Zaharina şi sărurile sale (E 954) - cu o putere de îndulcire de 200-800 de 

ori mai mare decât a zahărului, dar este însoţită de un gust amar, metalic, 

perceput de aprox. 25% din consumatori. Pentru a diminua efectele acestui 

aspect negativ, zaharina se utilizează în amestec cu alte substanţe 

îndulcitoare care maschează gustul metalic (polioli, fructoză, ciclamaţi, 

aspartam, etc.). Se foloseşte mai rar ca atare, mai frecvent se foloseşte în 

amestecuri cu acţiune sinergică: ciclamaţi-zaharină (10:1), zahăr-zaharină 

(25-30% din amestec), fructoză-zaharină sau aspartam-zaharină (2:1).  

Conform Regulamentului nr. 1129/2011 privind aditivii alimentari adoptat de 

Comisia Europeana (intrat in vigoare la 1 iunie 2013), acest ingredient poate fi 

folosit ca aditiv alimentar (E 954). 

• Acidul ciclamic şi sărurile sale (E 952) - a fost descoperit în 1937 şi a 

fost utilizat ca îndulcitor începând cu anii '50. Este de 30 - 40 de ori mai 

duce decât zahărul şi nu determină senzaţia de amar pe care o determină 

zaharina, dar la concentraţii mari apare o aromă specifică. În SUA începând 

cu anul 1972, ciclamatul a fost interzis datorită implicaţiilor acestuia în 

apariţia tumorilor vezicii urinare la şobolani. În anul 1984, FDA în SUA şi 

ulterior în Europa SCF (Scientific Committee for Food) în 1994, au stabilit 

că ciclamatul nu prezintă pericol pentru consumatori dacă este folosit 

corect. Doza zilnică recomandată de FAO şi WHO este de 0 - 11 mg/kg 

G.V., iar în Europa doza zilnică maximă este de 0 - 7 mg/kg G.V. 

În România în conformitate cu prevederile OMSF 438/2002 se foloseşte în 

cantităţi de la 250 mg/kg în unele băuturi din fructe, până la 2500 mg/kg în 

dropsuri. 
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• Aspartamul (E 951) - din anii ’80 se utilizează intensiv ca îndulcitor mai 

ales în SUA. Din punct de vedere chimic este format din doi aminoacizi 

(acid aspartic şi fenilalanina). Are un potenţial de îndulcire de 180 -200 de 

ori mai mare decât zahărul. Are avantajul că mimează cel mai bine gustul 

zahărului, dar este instabil la temperaturi mari şi la variaţii de pH. 

Aspartamul este un îndulcitor excelent pentru produse deshidratate (băuturi 

sub formă de pulberi, tablete pentru îndulcire). Aspartamul se utilizează: în 

guma de mestecat, cafea şi ceaiuri instant îndulcite, băuturi răcoritoare, 

produse lactate (îngheţata).  

În organismul uman este metabolizat în fenilalanină (50%), acid aspartic (40%) şi 

metanol (10%) furnizând aprox. 4 cal/g. Aportul crescut de fenilalanină prezintă 

importanţă pentru persoanele suferinde de fenilcetonurie care nu pot metaboliza 

fenilalanina în exces şi aceasta se cumulează în organism. Totuşi aportul de 

fenilalanină prin aspartam este neglijabil nefiind periculos din acest punct de 

vedere. Un alt fenomen care a suscitat interes din punct de vedere toxicologic este 

apariţia metanolului (aprox. 10% din aspartamul consumat este 

transformat în metanol) care poate exercita un efect toxic asupra consumatorului. 

Evaluarea aportului zilnic de aspartam a arătat că în condiţiile unui consum normal 

acesta nu prezintă niciun pericol pentru consumatori.  

Doza zilnică acceptabilă recomandată de FAO/WHO şi SCF este de 0 - 40 mg/kg 

G.V. În România în conformitate cu prevederile OMSF 438/2002 se utilizează de 

la 110 mg/kg în unele supe concentrate - până la 6000 mg/kg în dropsuri şi gumă 

de mestecat. 

• Acesulfam K (E 590) - este unul dintre cei mai recenţi, se utilizează singur 

dar mai ales în combinaţie cu alţi îndulcitori (aspartam) în băuturi 

răcoritoare, gumă de mestecat şi tablete pentru îndulcire. Acesulfamul K 

este preferat în băuturile răcoritoare datorită stabilităţii ridicate în soluţii 

apoase la pH acid. Combinarea cu aspartamul are o acţiune potenţatoare şi 

în acelaşi timp compensează pierderile de gust datorate degradării 

aspartamului.  

Acesulfamul K poate fi utilizat în produsele din lapte aromatizate deoarece suportă 

pasteurizarea, în produsele fermentate aromate, în industria farmaceutică se 

utilizează frecvent în pasta de dinţi şi apa de gură. Acesulfamul K nu este 

metabolizat de om, nu furnizează energie, fiind excretat nemodificat.  

Studiile de toxicitate au demonstrat că acesulfamul K are o toxicitate redusă şi 

poate fi utilizat în condiţii de siguranţă ca îndulcitor artificial. Doza zilnică 

acceptabilă recomandată de FAO/WHO este de 0 - 15 mg/kg G.V. iar în Uniunea 

Europenă - S.C.F. a stabilit doza zilnică acceptabilă de 0 - 9 mg/kg G.V. În 

Romania se utilizează în cantităţi de la 25 mg/kg în bere până la 2500 mg/kg în 

dropsuri. 



50 
 

• Neohesperidina DC (E 959) - obţinut în anul 1963 (Horowitz şi Gentili) prin 

hidrogenarea unei flavone (neohesperidina) extrasă din portocalele amare 

(Citrus aurantium). 

Puterea de îndulcire a neohesperidinei este influenţată de mai mulţi factori printre 

care: concentraţia, pH-ul şi compoziţia produsului în care se introduce. Se 

constată o scădere a puterii de îndulcire odată cu creşterea concentraţiei şi a 

prezenţei în aliment a unor compuşi (cofeina potenţează puterea de îndulcire la 

băuturile răcoritoare). Prezenţa în aliment a guconaţilor, aminoacizilor sau 

nucleotidelor determină modificari de aromă. 

Ca urmare a puterii mari de îndulcire, NHDC se utilizează în cantităţi mici de până 

la 100 mg/kg cu excepţia gumei de mestecat, în care datorită eliberării lente din 

matrice, se utilizează în cantităţi mai mari. În băuturile răcoritoare (sucuri de 

portocale şi grepfrut) se utilizează în combinaţie cu alte substanţe îndulcitoare 

până la 20 mg/kg. NHDC este metabolizată în organismul uman dar are o valoare 

energetică redusă (2 kcal/g) deoarece se absoarbe în cantităţi foarte mici la nivelul 

intestinului. Este admisă pentru utilizare în industria alimentară în Comunitatea 

Europeană dar nu este admisă în SUA. 

• Taumatina (E 957) – din fructele unei plante africane Thaumatococcus 

danielli au fost extrase un grup de cel puţin cinci proteine (taumatina I, II, III, 

a şi b) cu proprietăţi edulcorante.  

Taumatina I, principala proteină cu rol de îndulcire, are o structură complexă 

formată din 207 aminoacizi şi o masă moleculară de 20.000 Da. Are o putere de 

îndulcire de 1600 - 3000 de ori mai mare decât a zahărului, dar are un gust uşor 

aromat ce persistă atunci când se foloseşte în cantităţi mari. Pentru mascarea 

acestui gust, taumatina se foloseşte în amestec cu alţi îndulcitori sintetici (zaharina 

sau acesulfam K) sau cu zahărul. Este foarte solubilă în apă (600g/l), soluţiile 

apoase fiind stabile la variaţiile de pH şi de temperatură. 

Taumatina a fost utilizată în alimente cu mult înainte de a fi descoperită pentru 

proprietăţile sale îndulcitoare, nefiind observate efecte toxice pentru consumatori. 

Nu s-a considerat necesară stabilirea unei doze zilnice acceptabile. La ora actuală 

este acceptat pentru utilizare în industria alimentară în aproape toată lumea şi se 

utilizează în principal pentru îndulcirea gumei de mestecat, a băuturilor 

răcoritoare, a unor produse lactate şi a unor produse de cofetărie.  

Îndulcitori cu putere mică de îndulcire: 

Aceşti îndulcitori au o putere de îndulcire asemănătoare cu a zahărului (0,3 - 1,6 

ori), sunt utilizaţi în cantitaţi mai mari având şi rolul de a asigura o anumită textură 

alimentelor în care se adaugă. În această categorie sunt incluşi poliolii obţinuţi prin 

hidrogenarea unor carbohidraţi.  

Principalii polioli utilizaţi: 

1) maltitolul, 



51 
 

2) xilitolul, 

3) lactitolul, 

4) isomaltul, 

5) sorbitolul, 

6) manitolul.  

Maltitolul (E 965) - se obţine prin hidrogenarea catalitică a maltozei, are o putere 

de îndulcire de 85 – 95% din cea a zahărului, fiind unul din cei mai dulci polioli. 

Numeroase studii au confirmat lipsa toxicităţii, maltitolului fiind folosit în alimente, 

de asemenea nu s-a considerat necesar să se stabilească o doza zilnică 

acceptabilă pentru maltitol. 

Xilitolul (E 967) - este un poliol obţinut sintetic prin transformarea xilanului, poliolul 

cu cea mai mare putere de îndulcire iar în stare solidă dă o senzaţie răcoritoare 

care potenţează aroma de mentă.  

Este utilizat ca îndulcitor în special în produse în care prin reducerea conţinutului 

de zahăr contribuie la prevenirea cariilor dentare (guma de mestecat, dropsuri 

gumate, bomboane, etc), în produse destinate utilizării de către persoanele cu 

diabet, în unele produse farmaceutice (siropuri pentru tuse, siropuri cu antibiotice, 

etc) şi în produse pentru igiena orală. Se mai utilizează în cantităţi reduse în unele 

băuturi aromate pentru a corecta consistenţa acestora. 

Studiile de toxicitate acută şi cronică au relevat o serie de efecte toxice la 

animalele de experienţă, dar acestea au fost considerate ca fiind exclusive 

speciilor implicate în experimente şi fără importanţă pentru om.  

Lactitol (E 966) - este un îndulcitor de volum care se obţine din lactoză prin 

hidrogenarea glucozei care o formează. Este considerat ca fiind lipsit de toxicitate 

şi nu s-a considerat necesară stabilirea unei doze zilnice acceptabile. Nu este 

folosit în industria băuturilor răcoritoare. 

Isomaltul (E 953) - un îndulcitor cu putere mică de îndulcire, obţinut prin 

hidrogenarea izomaltulozei (palantinoza). Este produs sub denumirea de Palatinit 

şi se poate găsi sub cinci tipuri diferite, cel mai cunoscut tip fiind isomaltul ST 

(standard). Isomaltul este admis pentru utilizare în numeroase ţări inclusiv în 

Uniunea Europeană. Isomaltul, pe baza studiilor efectuate, este considerat lipsit 

de toxicitate.  

Sorbitolul (E 420) şi Manitolul (E 421)- au fost extrase pentru prima dată din surse 

naturale (fructe de pădure - sorbitolul; alge marine, ciuperci - manitol). În prezent 

se obţin artificial prin hidrogenarea catalitică a glucozei, manitolul şi sorbitolul fiind 

izomeri iar separarea lor se face pe baza solubilităţii lor diferite. Sorbitolul este 

higroscopic, fiind utilizat frecvent pentru controlul umidităţii alimentelor, iar 

manitolul nu este higroscopic fiind folosit ca excipient, tocmai pentru stabilitatea sa 

în condiţii de umiditate variabilă.  
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Utilizarea în industria alimentară este similară cu a celorlalţi polioli (guma de 

mestecat, produse zaharoase cu valoare nutritivă redusă) dar în cantităţi mai mici. 

De asemenea, se utilizează frecvent în industria farmaceutică, fiind considerate 

substanţe lipsite de toxicitate. 

 

 

Industria alimentară cu biotehnologii extractive cu aplicaţii în sectorul obţinerii 

de ulei, zahăr 

Marea provocare pentru biotehnologia seminţelor oleaginoase este reprezentată 

de capacitatea de a produce cantităţi suficiente de uleiuri vegetale, la preţuri 

accesibile pentru a satisface cererea în creştere. Această provocare poate fi 

abordată prin creşterea randamentului uleiului din culturi, prin extinderea 

producţiei pe terenurile cu fertilitate şi precipitaţii mai scăzute, prin tehnologizarea 

culturilor deja existente prin utilizarea sporită a azotului şi eficienţa utilizării apei 

sau prin introducerea de culturi de seminţe oleaginoase alternative care sunt mai 

bine adaptate condiţiilor climatice actuale. 

Uleiurile vegetale se împart în doua grupe: 

• uleiuri alimentare - se obţin din: soia, floarea-soarelui, rapiţă, 

arahide, bumbac, cocotier, palmier, măslin, porumb, susan. Uleiurile 

alimentare obţinute din plantele oleaginoase se folosesc în 

alimentaţie, se utilizează în industria conservelor, la fabricarea 

margarinei, la obţinerea de lecitină sau sunt folosite în industria 

săpunurilor şi în industria vopselelor. 

• uleiuri tehnice (industriale) - se obţin din seminţe de: in, ricin, rapiţă, 

măslin. Uleiurile industriale sicative, care au un conţinut ridicat de 

acizi grasi polinesaturati (acid linolenic) se folosesc pentru obţinerea 

de vopseluri, lacuri, culori pentru pictura în ulei, cerneluri tipografice. 

Alte uleiuri industriale, nesicative, cum sunt cele de ricin, se 

utilizează ca uleiuri de ungere a organelor de maşini în mişcare. 

Calitatea seminţelor oleaginoase este definită de: 

• masa hectolitrică: cea a seminţelor de floarea-soarelui este cuprinsă între 

42-45 kg/hl, a boabelor de soia între 71-75 kg/hl, iar a seminţelor de rapiţă 

între 64-68 kg/hl; 

• compoziţia chimică; 

• proprietăţile tehnologice; 

• comportarea în timpul depozitarii 

Piaţa uleiului din România este estimată la aproximativ 250.000 de tone de ulei 

anual, cu o valoare de peste 200 milioane de Euro. Uleiul de floarea-soarelui 

continuă să fie pe primul loc în preferinţele consumatorilor români, cu un procent 
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de 97%, iar în anul 2009, piaţa uleiului din România a atins un volum de 2,2 

milioane litri.  

În ceea ce priveşte consumul de ulei, România este una dintre ţările cu cel mai 

ridicat consum de ulei pe cap de locuitor, de aproximatov 11 litri/an, comparativ cu 

Ungaria sau Austria, unde valoarea nu depăşeşte 7 litri, respectiv 5 litri, potrivit 

datelor furnizate de GfK (lider mondial în domeniul cercetărilor de piaţă). În anul 

2010, în România consumul anual de ulei de măsline este de doar 0,1 kg/capita, 

prin comparaţie cu Italia, unde se consumă 12 kg/capita, Grecia - 18 kg, Spania - 

11 kg. 

În procesul de obţinere a uleiurilor vegetale, seminţele oleaginoase sunt supuse 

unor tratamente tehnologice care le asigură calităţi optime în vederea obţinerii 

uleiului cu randamente maxime şi cheltuieli minime Schema tehnologica de 

obţinere a uleiului vegetal este prezentată şi cuprinde următoarele operaţii 

principale: 

 

1. Recepţia materiilor prime - se face atât cantitativ cât şi calitativ 

2. Depozitarea materiilor prime - se face pe o perioadă de cel puţin 60 de 

zile  

3. Curăţirea seminţelor de oleaginoase - separarea seminţelor de materiale 

anorganice, organice, de seminţele altor plante, operaţie care se execută 

cu diferite utilaje: curăţitoare, separatoare, vibroaspirator, electromagnet, 

etc.  

4. Uscarea materiilor prime oleaginoase – această operaţie se aplică la cel 

mult o treime din materiile prime şi are un caracter preponderent tehnologic. 

Operaţia de uscare se realizează cu ajutorul utilajelor de tip uscătoare 

rotative, coloană de uscare.  

5. Decojirea – operaţia se face pentru o utilizare mai bună a capacităţii de 

prelucrare a instalaţiilor, pentru îmbunătăţirea calităţii şrotului datorită 

creşterii conţinutului de proteină, pentru reducerea uzurii utilajelor, în 

special a valţurilor şi a preselor. 

6. Măcinarea - operaţie importantă în procesul de pregătire pentru extragerea 

uleiului, prin aceasta realizându-se o rupere a membranelor şi destrămarea 

structurii oleoplasmei celulare care conţine ulei.  În timpul măcinării trebuie 

să se aibă în vedere şi alte aspecte tehnologice: uniformitatea măcinăturii, 

structura morfologică a seminţelor, compoziţia seminţelor (umiditate şi 

conţinut de ulei). Operaţia se execută cu morile cu ciocane. 

7. Prăjirea – se realizează in 2 faze: umectarea măcinăturii (cu pulverizare de 

apă şi injectare de abur saturat, sau numai prin  aburire) până la o umiditate 

optimă şi faza de prăjire-uscare 
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8. Presarea - operaţie prin care se separă uleiul din materia primă 

oleaginoasă, sub acţiunea unor forţe exterioare, rezultatul fiind uleiul brut şi 

brochenul. Această operaţie se realizează cu ajutorul preselor, care pot fi 

hidraulice sau mecanice. 

9. Extracţia cu solvenţi - operaţie prin care, din amestecul de substanţe 

oleaginoase se separă unul din componenţi prin solubilizarea lui într-un 

dizolvant în care ceilalţi componenţi nu se solubilizeazã. În urma extracţiei, 

şrotul are un conţinut de ulei de 0,7%. Operaţia se poate realiza în 2 etape: 

distilarea miscelei şi recuperarea dizolvantului din şrot. 

10. Rafinarea uleiului - cuprinde un complex de etape necesare pentru 

asigurarea calităţii şi aspectului comercial oferite pentru consumatori 

(tab.10). 

Tab.10. Gruparea metodelor de rafinare după efectul  principal al procesului 

Efectul principal urmărit 
Denumirea 
uzuală a 
metodei 

Alte denumiri 

Eliminarea suspensiilor mecanice şi 
parţial a substanţelor dizolvate coloidal 

Purificarea 
mecanică prin 
decantare, filtrare 
sau centrifugare 

 

Eliminarea mucilagiilor 
 

Dezmucilaginare 
 

Delecitinizare 
Degumare 

Eliminarea acizilor graşi liberi: 

• prin formarea săpunurilor 
alcaline 

• prin antrenare cu vapori de apă 
sub vid 

prin combinarea acizilor graşi cu 
glicerina prin fracţionare cu solvenţi 
selectivi 

Neutralizare 

• prin 
distilare 

• prin 
esterificare 

Rafinare cu 
solvenţi selectivi 

Rafinare chimică 
(caustică) 
Rafinare fizică 
(realizează 
dezodorizarea) 
Extracţie cu solvenţi 
selectivi 

Eliminarea pigmenţilor coloranţi 
Decolorare 
 

Albire 
 

Eliminarea substanţelor odorante prin 
injecţie de abur sub vid 

Dezodorizare 
 

 

Eliminarea cerurilor şi a gliceridelor cu 
punct de topire ridicat 
 

Vinterizare 
 

Deceruire, 
Destearinizare, 
Demargarinizare 
 

 

Principalele întreprinderi de ulei din România sunt Bunge, Cargill, Ulvex, 

Prutul, Agricover si Ulerom, a căror cotă de piaţă acoperă o piaţă evaluată la o 

valoare de 210-220 de milioane de euro. 
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• Bunge - este prezent din anul 2002 şi este unul dintre principalii jucători de 

pe piaţa internă a uleiului. Divizia de ulei a Agricover Buzau a intrat in 

portofoliul Bunge în 2007, respectiv fabrica, mărcile şi reţeaua de distribuţie 

şi vânzări ale companiei. Portofoliul Bunge Romania include mărcile 

Floriol, Unisol, Ulvex şi Raza Soarelui, mărci ce deţin poziţii de top în 

toate segmentele de piaţaă Compania are o cotă de piaţă de 40% şi a 

înregistrat în anul 2008, o cifră de afaceri de 214 mil. euro. 

• Cargill - cu afaceri în România de peste 100 milioane de euro, grupul 

Cargill are activităţi nu doar în sectorul producţiei de ulei, ci şi în cel al 

agriculturii. În anul 2005 a achiziţionat Olpo Ulei Pondari. În portofoliul 

companiei este inclusă marca Untdelemn de la Bunica, cea care ocupă 

poziţia de lider în segmentul Premium, conform datelor furnizate de către 

GFK România pentru perioada 2005 - 2011, motiv pentru care distincţia 

acordată timp de 7 ani consecutivi de către consumatori, vine să confirme 

eforturile producătorului Cargill de a veni întotdeauna în întâmpinarea 

nevoilor clienţilor săi. 

• SC Ulvex  SA Ţăndărei  - proceseaza seminţe de rapiţă, de floarea-

soarelui, boabe de soia. Randamente maxime şi calitate superioară, la o 

capacitate lunară de procesare de 14.000 - 16.000 tone. Portofoliu de 

produse: Ultex, Solio. 

• Prutul SA - cea mai veche fabrică de ulei din Romania înfiinţată în anul 

1893, este una din primele patru firme producatoare de ulei vegetal de pe 

piaţa românească. În portofoliul companiei sunt incluse mărcile de ulei: 

Spornic, Prutul, Surâsul soarelui, Bonatelo, Boniflor şi ulei de măsline 

extravirgin şi ulei din turte de măsline importate din Spania importate sun 

numele de Picasol. Compania deţine, pe lângă fabrica de ulei de la Galaţi, 

nouă capacităţi de depozitare a materiei prime în localităţile: Urleasca, Lacu 

Sărat, Lehliu, Călăraşi, Filiaşi, Mirceşti, Jijia, Sarca şi Lieşti. 

• Ulerom SA Vaslui  - obiectul principal de activitate al societăţii este 

fabricarea uleiurilor vegetale brute şi rafinate din floarea-soarelui, rapiţă, 

soia precum şi a biodieselului, fiind în acest moment singura societate de 

acest profil din Moldova şi a patra ca mărime din ţară, cu o producţie de 

peste 10 % din producţia naţională de ulei brut. Din procesul de producţie 

rezultă următoarele produse: ulei rafinat din floarea-soarelui, rapiţă şi soia 

destinat consumului intern cât şi exportului, îmbuteliat în PET-uri de 1 litru 

sau vrac, comercializat sub brand-urile: Ulerom, Dorisol,  Canola.  

• Argus SA Constanţa - procesează seminţe de floarea-soarelui şi de rapiţă 

producând ulei brut, ulei rafinat, şroturi proteice şi alte subproduse. 

Portofoliu de produse: ulei floarea soarelui Argus, Tomis, Sorica,  ulei 

rapiţă Argus.  
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• Prio Extracţie Lehliu - o nouă fabrică de uleiuri vegetale care procesează 

seminţe de floarea-soarelui, rapiţă şi soia, uleiuri brute, pe care le 

comercializează în special pe piaţa internă în scopuri industriale şi pentru 

consum. În viitor, fabrica îşi va extinde activitatea prin montarea unei linii de 

rafinare şi îmbuteliere a uleiului pentru consum (alimentar). 

 

Topul celor mai vândute 5 branduri, ca volum comercializat: 

1. Spornic 

2. gama Bunica  

3. Unisol 

4. Argus 

5. Ulvex  

Aceste mărci deţin 38,6% din volumul de ulei comercializat în piaţă. După 

valoarea încasărilor, topul include aceleaşi mărci, dar lider devine Bunica, urmare 

a preţului de vânzare mai mare decât al liderului volumelor comercializate, 

Spornic, care se plasează pe locul al doilea. Poziţiile următoare sunt ocupate de 

aceleaşi 3 mărci: Unisol, Argus şi Ulvex. Mărcile aduna împreună 38,4% valoarea 

pieţei de ulei. 

 

2) Industria plantelor medicinale  

Plantele au fost utilizate pentru tratarea sau vindecarea diferitelor afecţiuni încă 

din cele mai vechi timpuri. Studiul efectelor benefice ale plantelor medicinale 

asupra sănătăţii omului cu metodele specifice cercetării contemporane este 

absolut necesar pentru stabilirea fundamentelor ştiinţifice ale observaţiilor empirice 

precedente. Odată cu progresul ştiinţei, o parte din cunoştinţele asupra remediilor 

populare au suferit schimbări semnificative, descoperindu-li-se noi proprietăţi şi 

odată cu acestea şi noi utilizari, compuşii naturali cu acţiune terapeutică devenind 

materie primă sau modele structurale pentru industria farmaceutică modernă 

(Temelie, 2006). 

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), remediile din plante sunt 

folosite de 65-80% din populaţia lumii pentru îngrijirea medicală primară; în acelaşi 

timp, aproape jumătate din medicamentele folosite în prezent sunt de semisinteză, 

având ca materii prime fitocomponente specifice, iar un sfert din ele conţin 

extracte din plante sau compuşi chimici activi, obţinuţi direct din plante (Chopra şi 

colab., 1997). Având în vedere utilizarea la scară largă a plantelor în medicina 

complementară şi alternativă din ultimii ani (Rios, 2005), în întreaga lume sunt 

cercetaţi noi compuşi izolaţi din plante sau extracte totale, care ar putea sta la 

baza unor noi medicamente (Cowan, 1999). 

De-a lungul istoriei, fitoterapia s-a aflat atât în perioade de glorie dar şi de declin, 

actualmente fiind inclusă în cadrul terapiilor neconvenţionale şi în întreţinerea 
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sănătăţii. În antichitate şi evul mediu, singurele leacuri cunoscute pentru tratarea 

diferitelor afecțiuni au fost plantele, recent fitoterapia a cunoscut un declin 

considerabil, era substanțelor de sinteză înlocuind aproape în totalitate mijloacele 

terapeutice tradiţionale. Plantele medicinale au fost înlocuite cu medicamentele de 

sinteză, observându-se în timp multitudinea de efecte adverse şi fenomene 

secundare care au condus la destabilizarea mecanismelor de reglare ale 

organismului (Capasso, 2003). 

Fitoterapia prezintă o multitudine de avantaje faţă de medicamentele de sinteză 

(Calixto, 2000): 

• prezintă o gamă largă de efecte curative şi sunt potrivite în general 

pentru tratamentul bolilor cronice; 

• accesibilitatea; 

• utilizarea empirică a acestor produse de mii de ani (testarea clinică); 

• necesită costuri inferioare medicamentelor de sinteză; 

• tratarea pacientului ca întreg; 

• acţiunea uşoară şi lipsită de efectele adverse, etc. 

Principalele dezavantaje ale fitoterpiei (Calixto, 2000), constau în: 

• principiile active din plante sunt încă necunoscute; 

• compuşii chimici ai plantelor pot să difere în funcţie de condiţiile climatice, 

de fenofaze, de la un an la altul, gradul de poluare şi mulţi alţi parametrii 

geografici şi fizico - chimici.; 

Biosinteza substanţelor în plante se realizează în cicluri biochimice localizate 

în diverse organite celulare. În urma fotosintezei, la plantele verzi se 

biosintetizează glucidele (trioze şi hexoze) care reprezintă precursori pentru 

biosinteza celorlalte substanţe organice caracteristice plantelor - organisme 

autotrofe fotosintetizante. O altă categorie de precursori sunt intermediarii rezultaţi 

din procesele de biodegradare a substanţelor organice de rezervă, aceştia având 

diferite roluri în viaţa plantelor precum substanţe plastice, fitohormoni sau 

substanţe secundare excretate (Burzo, 2005).  

Metabolismul plantelor constă din biosinteze ce se desfăşoară în cadrul 

organismului vegetal conducând la formarea unei mari varietăţi de molecule din 

categoria glucidelor, aminoacizilor, acizilor graşi, nucleotidelor şi a polimerilor 

derivaţi de la acestea. Totalitatea acestor reacţii formează metabolismul primar, iar 

compuşii respectivi, care sunt esenţiali pentru supravieţuirea plantei, sunt descrişi 

ca metaboliţi primari (vezi Fig. nr. 2) (Moţa, 2004; Marienhagen, 2013). Pe lângă 

metaboliţii principali ce asigură viabilitatea plantei, plantele produc o multitudine de 

compuşi organici, cunoscuţi ca metaboliţi secundari, care nu participă în mod 

direct la creşterea şi dezvoltarea plantelor. Multe din funcţiile lor sunt necunoscute, 

deşi sunt remarcabile prin complexitatea structurilor lor chimice şi a căilor de 

biosinteză. Interesul pentru fitochimie a fost totuşi un subiect important de 
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cercetare în chimia organică, dar şi în chimia analitică, proprietăţile şi structura 

chimică a metaboliţilor secundari, dar şi a metaboliţilor primari, au stimulat 

dezvoltarea tehnicilor de separare, a abordărilor spectroscopice pentru elucidarea 

structurii şi a metodologiilor sintetice care constituie acum baza chimiei organice 

contemporane.  

Recunoaşterea proprietăţilor biologice ale compuşilor naturali a condus la 

creşterea interesului în acest domeniu, şi anume, căutarea de noi medicamente, 

antibiotice, insecticide, erbicide etc. Această apreciere tot mai mare a diverselor 

efecte biologice ale compuşilor naturali a determinat o reevaluare a posibilelor 

roluri pe care aceşti compuşi le joacă în plante, în special în contextul 

interacţiunilor ecologice (Croteau, 2000). Mulţi dintre aceşti compuşi sunt 

recunoscuţi în prezent ca fiind implicaţi în apărarea plantelor, având rol insecticid, 

antimicrobian şi repelent. În reproducere, aceşti compuşi au rol de atractanţi 

pentru polenizatori, dar şi alelopatic. Aceste funcţii ecologice afectează 

supravieţuirea plantelor, şi se pare că metaboliţii secundari din plante acţionează 

în principal asupra altor specii, fiind cunoscut faptul că în cazul plantelor invazive 

se biosintetizează compuşi ce impiedică dezvoltarea speciilor autohtone din zona 

clonală (Croteau, 2000). 

Modul de sinteză al diferitelor clase de compuşi de origine vegetală este prezentat 

în figura 5. Această schemă oferă o perspectivă teoretică a formării diferitelor 

grupuri de substanţe. În realitate nu există o împărţire exactă a diferitelor procese 

biochimice, ci ele se desfaşoară concomitent, conform necesităţilor fiziologice ale 

plantei (Ciulei, 1993). Plantele produc o mare diversitate de metaboliţi secundari, 

ca parte a unei strategii de apărare împotriva dăunătorilor, agenţilor fitopatogeni şi 

a diferitelor forme de stres abiotic. Multe dintre aceste componente sunt stocate şi 

apoi eliminate din structurile secretorii epidermice, numite trichomi glandulari 

(Besser, 2009).  

Deşi multe aspecte legate de plante sunt încă necunoscute, datorită 

interesului populaţiei pentru produsele naturiste există foarte multe firme pe 

teritoriul României care folosesc sau comercializează plante medicinale în special 

sub formă de ceaiuri (tabelul nr.1 ). Există un potenţial de cercetare notabil în 

cazul acestor firme, deoarece în acest moment produsele pe bază de plante 

comercializate nu sunt însoţite de nici un fel de analize a substanţelor active pe 

care le conţin. Legea nr. 239/2010 care modifică şi completează Legea plantelor 

medicinale şi aromatice nr. 491/2003 precizează că: “supravegherea pe piaţă a 

produselor finite pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului 

care se notifică de către operatorii din domeniu şi se încadrează ca alimente, 

suplimente alimentare şi produse de uz intern sau extern, exclusiv produsele 

cosmetice, se realizează de organismele cu atribuţii de control ale S.N.P.M.A.P.S. 

şi se aplică liniilor de producţie şi depozitare a materiilor prime şi produselor finite”. 
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La acest moment, organismele cu atribuţii de control, nu posedă laboratoare 

capabile să verifice şi să controleze conţinutul în substanţe biologic active a 

produselor pe bază de plante medicinale şi a suplimentelor alimentare de pe piaţa 

românească, iar notificarea acestor produse se bazează pe documentele 

justificative prezente în dosarul de notificare al fiecărui produs. 

 

 

Fig.9.  Originea biosintetică a principalelor clase de compuşi vegetali (după 

Marienhagen şi colab., 2013) 

 

Dezvoltarea unor metode de analiză moderne, capabile să identifice şi să 

cuantifice substanţele biologic active din suplimentele alimentare ar permite pe de 

o parte producatorilor să-şi optimizeze tehnologiile de extracţie şi să urmărească 

evoluţia concentraţiilor acestor compusş în timp (termen de valabilitate), iar pe 

cealaltă parte, consumatorii să fie mai bine informaţi şi mai încrezători în calitatea 

produselor respective. Astfel, capacitatea de absorbţie a rezultatelor cercetării în 

domeniul plantelor, pentru diverse firme ce comercializează plante medicinale sau 

subproduse ale acestora, este practic nelimitată. 

 

Tab. 11. Întreprinderi ce folosesc plantele medicinale în activitatea lor 

ÎNTREPRINDERI LOCAŢIA DESCRIERE 

VANIROMA SRL Neamţ,  Roman 

Comercializează plante medicinale şi 

aromatice, atât pentru import cât şi 

pentru export: păducel (flori şi frunze), 

rostopască, floare de soc, coada calului, 
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vâsc, mentă, gălbenele, ciuboţica 

cucului, coada şoricelului, usturoiţă, 

floare de tei, catină, leurdă. 

SC MEDPLANT 

SRL 
Bihor,  Oradea 

Producerea de plante medicinale pentru 

intern şi export,ceaiuri,condimente 

(muştar, pastă, ketchup) siropuri 

concentrate. 

BIOTEHNOS SA Ilfov, Otopeni 

Firma are ca activităţi principale 

dezvoltarea şi producţia de 

medicamente originale şi de substanţe 

farmaceutic active, de origine animală şi 

din plante medicinale. Are la bază o 

infrastructură de cercetare acreditată 

naţional şi dezvoltată în cei 20 de ani de 

existenţă, în domeniul farmaceutic şi în 

domenii conexe: biotehnologii, biologie 

celulară şi moleculară, 

dermatocosmetică şi industria 

alimentară, îndeplinind condiţiile 

necesare atestării activităţii de cercetare 

prin decizia Autorităţii Naţionale pentru 

Cercetare Ştiinţifică din România, 

începând din iunie 2008. 

ANIMA PLANT Bucureşti 

Producător şi distribuitor de plante 

medicinale şi aromatice, plante 

condimentare. 

HOFIGAL EXPORT 

IMPORT SA 
Bucureşti 

Produce şi comercializează o gama 

largă de produse din plante medicinale şi 

aromatice, medicamente, suplimente 

alimentare, cosmetice şi substanţe 

farmaceutice active, sub formă de: 

comprimate obişnuite, comprimate 

acoperite, capsule cu conţinut solid, 

capsule cu conţinut lichid (acoperite sau 

neacoperite), soluţii de uz intern şi 

extern, multi şi monodoze, ovule, 

supozitoare, creme, geluri. 

SC MANICOS SRL Bucureşti 
Producător de suplimente alimentare şi 

cosmetice naturiste. 
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SANTO RAPHAEL 

SRL 
Bucureşti 

Centru naturist de sănătate şi 

laboratoare de produse naturale, care 

oferă remedii din plante medicinale şi 

produse apicole, suplimente alimentare 

şi cosmetice naturale, recomandate într-

o serie foarte largă de afecţiuni, tincturi 

simple, tincturi compuse, tincturi pentru 

echilibrarea meridianelor şi centrilor 

energetici, plante medicinale şi 

amestecuri de plante medicinale, 

capsule, vitalizante şi energizante, 

siropuri naturale, unguente naturale, 

produse cosmetice de tratament şi de 

întreţinere, afrodisiace feminine şi 

masculine, uleiuri volatile naturale. 

S.C. M.A. 

CRISTINA S.R.L 
Iaşi 

Producător de ceai la pliculeţe utilizând 

materie primă de cea mai bună calitate-

ceai de tei, mentă, sunătoare, muşeţel. 

Distribuitor de lapte praf antidot, cacao. 

Importator de linii procesare plante 

medicinale. 

OHMEDIUM SIN 

INVEST S.R.L. 
Bucureşti Plante medicinale 

PHYTOCARITAS 

S.R.L 

Harghita,  

Miercurea Ciuc 
Plante medicinale, Ceaiuri 

FARMAPLANT 

S.R.L 
Dolj, Craiova Plante medicinale, Produse naturiste 

PRODPLANT 

IMPEX S.R.L 
Mureş, Reghin Plante medicinale 

PENEXPORT S.R.L Argeş,  Miceşti Plante medicinale 

S.N. PLAFAR S.A. Bucureşti Plante medicinale, Ceaiuri 

BIONET S.R.L. Arad Plante medicinale, Produse naturiste 

ONEDIA 

DISTRIBUTION 

S.R.L 

Ilfov, 

Pantelimon 

Plante medicinale, Ceaiuri, Produse 

parafarmaceutice, Produse naturiste 

HERBARUM 

VERONICAE 

IMPORT-IXPORT 

Bucureşti Plante medicinale 

A.D. HANA S.R.L. Bucureşti Plante medicinale, Apicultură 

OM VEGA S.R.L. Cluj-Napoca Produse naturiste, Plante medicinale 
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FLORASAN EXIM 

S.R.L 
Cluj-Napoca Plante medicinale 

SALMED PLANT 

S.R.L 
Constanţa 

Distribuţie parafarmaceutice, Ceaiuri, 

Plante medicinale 

NONINO TRADING 

S.R.L. 
Constanţa 

Produse parafarmaceutice, Plante 

medicinale 

NUTRI PLANT 

FARM S.R.L 

Caraş-Severin, 

Reşiţa 
Produse naturiste, Plante medicinale 

ALFARCO S.R.L. Alba, Alba-Iulia Plante medicinale 

NATURA 

DISTRIBUTION 

S.R.L 

Bucureşti Plante medicinale 

LIOVI COM S.R.L. Dolj, Craiova Produse naturiste, Plante medicinale 

RADIX S.R.L Bucureşti Plante medicinale 

FARMENA S.R.L. 
Caraş-Severin, 

Reşiţa 
Plante medicinale 

BIO SĂNĂTATE 

S.R.L 
Bucureşti Medicina naturistă 

CICLON COM S.R.L 
Mehedinţi, 

Drobeta-Severin 
Produse naturiste, Plante medicinale 

VANDA PLANT 

S.R.L. 
Dolj, Craiova Produse naturiste, Plante medicinale 

 

 

3) Industria producătoare de biocombustibil şi bio-chimicala (filiera 

biotehnologică):  

Sector bioetanol şi biogaz 

Producerea de biocombustibili ca şi componentă a proceselor integrate de 

transformare a bioresurselor, prezintă un interes aparte în dezvoltarea coerentă a 

lanţurilor valorice din industria de procesare. Corelat cu directivele si strategiile 

europene pe termen mediu si lung (2030 - 2050), producerea de biocombustibili 

este necesar a fi considerată în orice studiu de eficientizare a unei linii tehnologice 

implicând procesarea bioresurselor. Astfel, o strategie realistă de dezvoltare a 

sectorului bioeconomiei naţionale, trebuie să promoveze tehnologiile integrate 

care permit eficientizarea utilizării bioresurselor. În acest fel, închiderea lanţurilor 

valorice va permite relaţionarea strategiei pentru bioeconomie cu alte programe 

relevante precum strategia energetică, de reducere şi prevenire a poluării 

mediului, creşterea nivelului de trai şi deci asigurarea stării de sănătate a 

populaţiei. 
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La nivel naţional potenţialul de producere a biocombustibililor prin procese 

biotehnologice se referă la obţinerea de bioetanol, prin fermentaţie alcoolică şi de 

biogaz, prin digestie anaerobă. În ceea ce priveşte biodieselul, studiul privind 

potenţialul naţional arată că în România biodieselul se produce doar prin 

procesare chimică. 

În ceea ce priveşte producţia industrială de bioetanol, piaţa românească 

este dominată de întreprinderea SC BIO FUEL ENERGY SRL fiind cea mai mare 

rafinărie de bioetanol din sud-estul Europei. Ţinând cont de capacitatea de 

producţie declarată (cca. 80.000 tone bioetanol/an), SC BIO FUEL ENERGY SRL 

se constituie şi ca unul dintre principalii producători de etanol din Europa. Această 

firmă produce biobutanol din materii prime bogate în amidon (cereale), în special 

porumbul. Din procesul tehnologic integrat se mai obţin şi produse DDGS (furaj 

pentru animale), etanol tehnic, ulei din germeni de porumb, ulei de fuzel şi CO2 

lichid. Astfel pierderile sunt reduse la minim şi, prin dezvoltarea în paralel cu linia 

tehnologică a logisticii necesare pentru introducerea pe piaţă a tuturor produselor, 

s-a realizat optimizarea economică a fabricii, ceea ce-i permite firmei o dezvoltare 

sustenabilă. 

Cel de-al doilea actor al producerii bioetanolului în România este 

întreprinderea MAREX SA care deţine o fabrică modulară de producere a 

bioetanolului,  de asemnea din materii prime cu conţinut ridicat de amidon. 

Staţii de biogas instalate în România 

La nivel european, producerea de biogaz prin integrarea reziduurilor 

agricole şi a deşeurilor municipale este foarte bine integrată în activitaţile curente 

de gestionare riguroasă a deşeurilor organice biodegradabile, a poluării 

atmosferice si a eforturilor de stabilizare a dependenţei energetice. Aşa cum se 

observă din figura de mai jos (Fig. nr.6), Germania şi Italia conduc detaşat în 

clasamentul numărului de instalaţii de obţinere a biogazului, România clasându-se 

pe ultimul loc cu doar 8 instalaţii. 

Dezvoltarea acestui sector este recomandată practic de toate studiile de 

fezabilitate, domeniul fiind cuplat cu valorificarea reziduurilor din agricultură, 

zootehnie şi a deseurilor municipale, industria alimentară, epurarea apelor uzate. 

Cu toate acestea, nu se înregistrează încă o tendinţă de creştere susţinută şi 

sustenabilă a numărului de instalaţii de producere de biogaz. Marea majoritate a 

instalaţiilor de biogaz sunt rezultatul investiţiilor din fonduri FEDR ale 

administraţiilor locale cu obiectiv principal de reducere a gropilor de gunoi şi nu 

producerea de energie regenerabilă prin integrarea reziduurilor şi a subproduselor 

rezultate de la digestia anaerobă (biofertilizanţi, separarea şi sechestrarea CO2 

etc.). 
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Fig. 10. Clasamentul ţărilor europene cu staţii de biogas instalate (Sursa: 

http://european-biogas.eu/?s=Romania) 

Diferite proiecte finanţate din fonduri structurale au fost implementate în 

ultimii ani, dintre care până în 2014 au fost validate patru centrale pe biogaz:  

(1) Iridex Group Import-Export Ilfov - pe baza de deşeuri municipale 

(2,4 MW) 

(2) Avicom Vaslui -  utilizează reziduuri de la fermele de animale 

(0,35 MW) 

(3) Aaylex Prod Buzău - cu deşeuri de la sacrificarea animalelor (2,2 

MW) 

(4) Renewable Power Arad - pe bază de deşeuri municipale (0,32 

MW).  

Un alt proiect de succes este şi instalaţia de producere a biogazului de la 

Filipeştii de Pădure (judeţul Prahova) aparţinând fabricii de mezeluri CrisTim. 

Aceasta a fost construită să utilizeze plante energetice şi are ca obiectiv 

integrarea deşeurilor de la procesarea cărnii. 

Sector biosolvenţi 

Obţinuti pe cale chimică, termochimică sau biochimică, biosolvenţii intră din ce 

în ce mai mult pe piaţa bioproduselor. În aprilie 2015, la nivel european, grupul de 

lucru pentru biosolvenţi din cadrul CEN/TC411 a definit specificaţiile tehnice pe 

care trebuie să le îndeplinească un biosolvent: 

- sa fie compuşi lichizi care au capacitatea de a dizolva şi extrage alte 

materiale; 

- conţine cel puţin 25% carbon obţinut din surse biologice, existând trei 

categorii de biosolvenţi: 25-50%, 50-95%, >95% ; 

http://european-biogas.eu/?s=Romania
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- deţin proprietăţile tehnice ale solvenţilor chimici: putere de solvatare, 

caracteristici de distilare, viteze de evaporare, culoare, densitate, 

vîscozitate; 

- respectă regulamentele UE referitoare la produse chimice, securitate în 

operare; 

- respectă criteriile de durabilitate la un nivel cel puţin comparabil cu 

solvenţii clasici 

Materiile prime utilizate pentru obţinerea biosolvenţilor sunt reprezentate în 

general de diferite surse de biomasă : biomasă lignocelulozică, uleiuri vegetale, 

produşi de fermentaţie (acid lactic), coji de citrice (lămâi, portocale). 

Dimensiunea pieţei biosolvenţilor este estimată a fi în SUA de aproximativ 5,58 

miliarde de dolari în 2015 şi se prognozează o creştere la 8,17 miliarde de dolari 

până în 2020. 

În UE consumul total de biosolvenţi a fost de 0,63 Mt în 2008, iar creşterea 

anuală este estimată la 4,8%, consumul în 2020 fiind aşteptat să ajungă la 1,1 Mt. 

La nivel global, piaţa biosolvenţilor totaliza 5,64 miliarde dolari în 2015 şi se 

asteaptă să crească la 9,71 miliarde dolari în 2022. 

Piaţa bio-solventilor împreună cu aplicaţiile lor, a cunoscut în ultimii ani o 

creştere moderată până la mare în unele domenii şi probabil va continua această 

tendinţă în anii următori.  

Forţa motrică a acestei ascensiuni este presiunea exercitată de: 

- reglementările de mediu pentru reducerea emisiilor de compuşi care 

atacă stratul de ozon, compuşi organici volatili, hidrocarburi aromatice 

polinucleare; 

- reducerea dependenţei faţă de solvenţii petrochimici şi de ţările 

exportatoare; 

- îmbunătăţirea competitivităţii; 

- incertitudinea cu privire la evoluţia preţurilor petrolului. 

Urmând reglementările internaţionale, producerea biosolvenţilor trebuie să 

respecte o serie de principii caracteristice Chimiei Verzi: utilizarea resurselor 

regenerabile, toxicitate redusă, să fie biodegradabili, să fie produşi prin procese 

eficiente din punct de vedere energetic. 

Cele mai importante clase de biosolvenţi sunt: 

• Alcooli: bio-propanol, bio-butanol, bio-methanol, bio-ethanol 

• Dioli: bio-propilen-glicol, bio-etilen-glicol, bio-butandiol 

• Esteri ai acizilor graşi  

• D-Limonene 

Cele mai importante aplicaţii ale biosolvenţilor sunt : 

• în industria farmaceutică şi cosmetică 

• în industria alimentară 
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• ca solvenţi de curăţare / degresare 

• ca vopsele şi lacuri de acoperire 

• ca adezivi 

Dintre aceştia, bio-alcoolii reprezintă 35% din piaţa biosolvenţilor, fiind 

segmentul cel mai atractiv şi din punct de vedere al ratei de creştere. Cele mai 

semnificative aplicaţii ale bio-alcoolilor sunt în industria farmaceutică şi cosmetică, 

iar toxicitatea redusă faţă de solvenţii clasici este un avantaj major în creşterea 

continuă a pieţei bio-alcoolilor. În 2016, cca. 27 % din consumul total de 

biosolvenţi a fost reprezentat de esterii acidului lactic care au aplicaţii specifice în 

industria vopselurilor, produse de curăţare, produse cosmetice şi de igienă. Ritmul 

de creştere al producţiei şi utilizării biosolvenţilor este influenţat şi de preţul 

acestora care este în general mai mare faţă de solvenţii petrochimici.  

Activităţile de CD desfăşurate în diferite centre au condus la rezultate 

încurajatoare în ceea ce priveşte reducerea costurilor de producere a 

biosolvenţilor din anumite materii prime. Însă, implementarea la scală industriala a 

rezultatelor cercetării la nivel de laborator, implică costuri ridicate în vederea 

adoptării de noi tehnologii (retehnologizării).  

În ultima perioadă, pe  piaţa internaţională au fost introduşi deja biosolvenţi 

cu performanţe similare celor clasici, iar unii dintre aceştia chiar la preţuri 

comparabile. Un exemplu îl constituie biosolvenţii pentru aplicaţii speciale, cum ar 

fi produsele de curăţare în domeniile medical şi electronic. Un alt factor limitant şi 

pentru care cercetarea trebuie să aducă soluţii, este absenţa unui lanţ funcţional al 

materiei prime şi incertitudinile legate de asigurarea aprovizionării la nivel global 

cu materii prime. 

 

4) Industria biofarmaceutică/biomedicală:  

Industriile farmaceutică şi biotehnologică sunt interesate de îmbunătăţirea 

calităţii vieţii prin dezvoltarea terapiilor şi medicamentelor inovatoare care promit o 

viaţă mai lungă, sănătoasă şi activă. În interesul  siguranţei pacienţilor, această 

industrie este supusă unor reglementări dure şi se confruntă cu solicitările 

crescânde asupra mediului înconjurător. Un avantaj competitiv îl reprezintă 

rapiditatea cu care un produs este pus pe piaţă, ceea ce înseamnă că 

întreprinderile din domeniul farmaceutic se află sub presiune pentru a-şi lansa pe 

piaţă soluţiile inovatoare. 

Industria farmaceutică a asistat la evoluţii importante de-a lungul ultimilor ani. 

Implicaţiile asupra economiei şi societăţii româneşti nu au fost analizate în detaliu, 

deoarece informaţiile agregate şi structurale  în industria farmaceutică sunt relativ 

puţine. Mai mult decât atât, multe dintre evoluţiile importante (cum ar fi cele legate 

de activităţile de cercetare-dezvoltare, efectele de îmbunătăţire a vieţii etc.) nu 

sunt documentate suficient. Industria farmaceutică românească, unul dintre cei 
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mai mari furnizori de bunuri şi servicii pentru sectorul public, se confruntă cu 

constrângeri financiare importante, care decurg din situaţia financiară dificilă a 

sectorului public.  Romania a devenit în ultimii ani un punct de atracţie pentru 

multinaţionalele producătoare de medicamente.  

Industria farmaceutică a înregistrat în ultimul deceniu creşteri considerabile pe 

toate segmentele sale, ajungand să contribuie cu peste 1% la formarea PIB-ului 

(2010). Cu toate că producătorii locali de medicamente sunt într-un număr 

restrâns, aceştia şi-au extins capacităţile de producţie, în timp ce companiile mari 

din industria farmaceutică au pătruns pe piaţa din România achiziţionând 

producători locali sau deschizând reprezentanţe. Numărul total al producătorilor de 

medicamente prezenţi pe piaţa din România este semnificativ (184), însa primii 10 

controlează aproape 60% din aceasta piaţă. Piaţa distribuţiei de medicamente 

este restrânsă la un număr mic de companii. În ciuda dificultăţilor întâmpinate de 

către industria farmaceutică de la începuturile crizei din 2008, distribuitorii au 

continuat să investească în extinderea capacităţilor de stocare. Comerţul cu 

amănuntul a crescut într-un ritm rapid în perioada de dinaintea crizei (între 2002 şi 

2007) . În cadrul industriei farmaceutice, comerţul cu amănuntul reprezintă al 

doilea mare contribuabil la formarea PIB-ului, după producătorii de medicamente. 

Tabelul 11 sintetizează elementele principale ale lanţului de valoare din industria 

farmaceutică din România, de-a lungul a trei segmente principale: producători, 

distribuitori şi retaileri. Producătorii de medicamente includ atât companiile care 

dispun de facilităţi locale de producţie, cât şi reprezentanţe ale producătorilor 

străini de medicamente.  

 Piaţa de produse farmaceutice din România a crescut cu 25% ritmul de 

creştere anual între 2002 şi 2007. Începând cu cea de a doua parte a anului 2007, 

piaţa a intrat într-o perioadă de stagnare de aproape 3 ani. Motivele din spatele 

acestei dinamici sunt în principal legate de efectele negative ale recesiunii asupra 

resurselor financiare aflate la dispoziţia sectorului sanitar. În prima parte a anului 

2011 piaţa de farmaceutice a încetinit considerabil, atingând o creşere de doar 

2,9% în EUR faţă de anul precedent (3,6% în lei faţă de anul precedent). 

Medicamentele inovative reprezintă peste 70% din totalul valorii vânzărilor şi doar 

25% din volum, în timp ce cele generice reprezintă 30% din totalul valorii pieţei şi 

75% din volum.  

 Datele despre piaţa medicamentelor generice din Europa sugerează de 

altfel că România este pe locul al cincilea dupa Polonia, Slovacia, Germania si 

Slovenia în ceea ce priveşte cota de piaţă deţinută de medicamentele generice. 

Importul produselor farmaceutice reprezintă sursa principală pentru consumul 

intern de medicamente. Diferenţele de preţ ale medicamentelor RX ce apar între 

diferite ţări au condus la o creştere a exportului paralel, în special pentru 

distribuitorii de farmaceutice. Ţinând seama de toate datele statistice publice 
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disponibile, estimăm că exportul paralel atinge 18% din totalul importurilor din 

România (2010).  Producătorii de medicamente, atât cei locali cât şi cei străini, au 

generat împreuna în 2010 2,5 miliarde lei valoare adaugată în economia 

României.  

 Cheltuielile de cercetare-dezvoltare efectuate de către producătorii de 

medicamente inovative sunt greu de estimat datorită lipsei datelor oficiale precum 

şi a caracterului eterogen al surselor de finanţare. Estimările pieţei cu privire la 

cheltuielile de cercetare-dezvoltare variază între cateva zeci de milioane pana la 

câteva sute de milioane euro. 

 Tab.11 : Lanţul de valoare al industriei farmaceutice din România  (anul 

2010) 

Producători Comerţ cu ridicata 
Comerţ cu 

amănuntul 

Cu facilităţi de producţie 

168 companii 

9328 salariaţi 

Cifră de afaceri: 2,9 mld 

RON 

Valoare adăugată: 1,5 mld 

RON 

Reprezentanţe 

16 companii 

2249 salariaţi 

Cifră de afaceri: 3,8 mld 

RON 

Valoare adăugată: 1 mld 

RON 

Importuri de medicamente 

8,9 mld RON 

Exporturi de medicamente 

0,8 mld RON 

Distribuitori de medicamente 

30 companii 

8013 salariaţi 

Cifră de afaceri: 11,1 mld 

RON 

Valoare adăugată: 0,8 mld 

RON 

Produse medicale 

1536 companii 

8074 salariaţi 

Cifră de afaceri: 4,5 mld RON 

Valoare adăugată: 1,1 mld 

RON 

Exporturi paralele 1,6 mld 

RON 

6129 farmacii 

34438 salariaţi 

Cifră de 

afaceri: 12 mld 

RON 

Valoare 

adăugată: 2,2 

mld RON 

 

 

  

Primele 10 întreprinderi (anul 2014) care se ocupă cu fabricarea produselor 

farmaceutice de bază şi a  preparatelor farmaceutice sunt următoarele:  

1. Terapia Cluj-Napoca -  cu o cifră de afaceri în creştere cu 20,4 

milioane lei faţă de 2013, fiind de 521 milioane lei, în timp ce profitul 

net de 86,10 milioane lei este în scădere cu 22,95 milioane ei faţă de 

valoarea înregistrată în 2013. 
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2. Europharm - cu o cifra de afaceri de 426,32 milioane lei şi un număr 

de 213 angajaţi, această companie înregistrează o pierdere de 9,10 

milioane. 

3. Zentiva Bucureşti - prezintă creşteri atât din punct de vedere al 

cifrei de afaceri cât şi al profitului şi numărului de angajaţi. Profitul 

net a fost de de 54,2 milioane lei, cu o creştere de peste 25% faţă de 

anul anterior iar numărul de angajaţi în 2014 de 488.  

4. Antibiotice Iaşi - singură companie majoră cu capital de stat din 

acest sector de activitate. Cifra de afaceri a fost de 320 milioane lei, 

cu 1,4 milioane mai mult faţă de 2013, în timp ce profitul anului 2014 

prezintă o scădere nesemnificativă faţă de anul 2013 la 31,1 

milioane lei. 

5. Sandoz Târgu-Mureş - cifra de afaceri a companiei a crescut cu 

peste 14,5%, respectiv 39,3 milioane lei faţă de 2013, la 307,3 

milioane, iar numărul angajaţilor a rămas relativ constant la 270. Cu 

toate acestea, profitul net al companiei în 2014, 10,90 milioane lei, s-

a înjumătăţit în aceeaşi perioada. 

6. Bio Eel Târgu-Mureş - cifra de afaceri de 140,7 milioane lei este cu 

28 milioane mai mare faţă de 2013, iar profiul anului 2014 este de 

2,2 milioane lei, cu aproape 40% mai ridicat faţă de valoarea 

înregistrată în 2013. Numărul angajaţilor din 2014 nu prezintă 

modificări, 165 de persoane în total. 

7. Labormed-Pharma Bucureşti - cifra de afaceri a companiei a 

scăzut la 136,7 milioane lei, compania înregistrând în continuare 

pierderi de 20,1 milioane lei, cu 2,2 milioane mai mult decât în 2013. 

8. Biofarm Bucureşti - prezintă în anul 2014 o cifra de afaceri de 

128,5 milioane lei, în creştere cu 9,4 milioane lei faţă de 2013. 

Profitul net al companiei este şi el în uşoară creştere faţă de 2013, la 

26,6 milioane lei. De asemenea, o modificare pozitivă se 

înregistrează şi în rândul numărului angajaţilor care creşte de la 360 

la 380 de persoane.  

9. Infomed Fluids Bucureşti - cifra de afaceri este de 115,8 milioane 

lei, profitul net este de 1, 9 milioane lei, iar numărul de angajaţi este 

de 418.  

10. Gedeon Richter Târgu-Mureş – cu o cifra de afaceri de 114 

milioane lei la sfarşitul anului 2014, o pierdere de 57 milioane lei şi 

un număr al angajaţilor de 548. 

Biotehnos - companie farmaceutică românească cu o activitate de peste 20 de 

ani. Are ca activităţi principale dezvoltarea şi producţia de medicamente originale 

şi de substanţe farmaceutic active, de origine animală şi din plante medicinale. 
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Firma are la bază o infrastructură de cercetare acreditată naţional în domeniul 

farmaceutic şi în domenii conexe biotehnologiei: biologie celulară şi moleculară, 

dermatocosmetică şi industria alimentară. Este o companie inovativă cu o cifră de 

afaceri de 20 mil euro în 2015, şi cu 150 de angajaţi. 

 Principalul produs al companiei este un medicament original, denumit 

ALFLUTOP®, o soluţie injectabilă preparată din extract de peşte marin mărunt, 

care are la baza un brevet de invenţie. Biotehnos este producătorul substanţei 

farmaceutic active a medicamentului ALFLUTOP şi a încheiat un contract de 

fabricaţie parţială pentru operaţia de înfiolare cu o companie farmaceutică cu 

tradiţie în România- compania Zentiva (parte a grupului international SANOFI). Îşi 

distribuie produsele în România, Rusia, Belarus, Kazahstan, Kargastan, 

Uzbekistan, Tadjikistan, Turkmenistan, Armenia, Moldova,Georgia, Ucraina, 

Azerbaijan şi Mongolia. 

  Clasamentul întreprinderilor farmaceutice care au vândut cele mai 

multe unităţi de medicamente în 2015 

• Sanofi (inclusiv Zentiva) cu 60,4 milioane de unităţi vândute, 

• Sun Pharma (inclusiv Terapia), cu vânzări de 45,9 milioane 

de unităţi, 

• Servier (inclusiv Egis) care a vândut 30,5 milioane de unităţi, 

• Antibiotice  cu 29,6 milioane unităţi vândute,  

• Alvogen (inclusiv Labormed), cu 29,3 milioane de unităţi 

vândute,  

• Novartis (inclusiv Sandoz), cu 25,4 milioane de unităţi 

vândute,  

• GlaxoSmithKline cu 24,5 milioane de unităţi vândute, 

• Krka  care a vândut 23,9 milioane de unităţi,  

• Biofarm  care a vândut 20,2 milioane de unităţi, 

• Gedeon Richter  cu 19,1 milioane de unităţi vândute. 

 Valoarea totală a pieţei de medicamente a fost de 11,7 miliarde lei în 

ultimele 12 luni, în scădere cu 4,7% faţă de perioada corespunzătoare a anului 

precedent (ianuarie - decembrie 2014). 

 Valoarea medicamentelor eliberate către pacienţi în România a atins 

nivelul de 2,86 miliarde lei la preţ de distribuţie, în trimestrul patru al anului 2015, 

în scădere cu 14,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014, arată studiul Pharma 

& Hospital Report, studiu de referinţă în analiza pieţei farmaceutice, realizat de 

Cegedim. 

Distribuitorii de medicamente (activi  30), generând vânzări de 11.1 miliarde lei 

şi valoare adăugată de doar 0.8 miliarde lei folosind o forţă de muncă total de 

8,013 de angajati. 
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În privinţa evoluţiei principalelor grupe terapeutice, în ultimele 12 luni se 

evidenţiază creşteri în volum peste media pieţei în cazul medicamentelor pentru 

sistemul cardiovascular (7,3%), pentru sistemul digestiv şi metabolism (7,1%), în 

cazul medicamentelor antineoplazice şi imunomodulatoare (6,1%). În creştere, 

medicamentele pentru sistemul digestiv şi metabolism (12,1%), pentru sistemul 

respirator (8,8%), cât şi pentru sistemul cardiovascular (7,6%) este superioară 

celorlalte grupe. 

Desi un număr important de producători de medicamente este prezent pe piaţa 

romanească, primii 10 mari producători după volumul de vânzări controlează 

aproape 60% din piaţă. Potrivit unui raport al Consiliului Concurenţei din România 

în 2009 primii 20 de producători de medicamente controlau 78% din piaţa. În 

ultimii ani concentrarea pieţei a crescut, în principal datorită fuziunilor şi achiziţiilor 

care au avut loc la nivel internaţional între unii dintre cei mai mari producători de 

medicamente.  

Domeniul ingineriei biomedicale studiază aparatura de investigare, terapie, 

monitorizare şi de laborator, utilizate în biologie şi medicină, precum şi principiile, 

metodele şi tehnicile care stau la baza exploatării acestei aparaturi.  

Principalele întreprinderi din acest domeniu sunt: 

• SANIMED International Impex S.R.L. - societate privată înfiinţată în 

2003, producatoare de medii de cultura, colagen si alte produse noi 

si inovative, din domeniul biotehnologiilor avansate. Aceasta produce 

o gamă largă de reactivi de diagnostic in vitro incluzând medii 

uzuale, de creştere, de îmbogăţire, de transport, de conservare, de 

control al sterilităţii bacteriene şi fungice, pentru antibiograme, în 

diverse forme de ambalare (flacoane, placi, tuburi). Produsele sunt 

utilizate pentru controlul bacteriologic de laborator, în industria 

alimentară (lapte şi produse lactate, carne şi produse din carne), în 

zootehnie (controlul furajelor), în industria farmaceutică şi cosmetică, 

pentru controlul apelor (potabile şi reziduale) etc. Produsele au piaţă 

de desfacere în Ucraina, Republica Moldova, Polonia, Bulgaria şi 

Turcia. 

• Stratec Biomedical - companie germană fondată în 1979, ce are în 

prezent filiale în 8 ţări din Europa, Asia şi America: Germania, 

Austria, Elveţia, Marea Britanie, România, SUA, China şi Ungaria. 

Grupul are patru mari divizii: Instrumentation, Data Management, 

Molecular şi Consumables, fiind specializat în automatizări şi 

instrumentaţie pentru diagnoză clinică şi industria IVD (in vitro 

diagnostics), software de laborator, precum şi dezvoltarea de reactivi 

pentru colectarea, stabilizarea şi purificarea ADN-ului şi ARN-ului. 

 



72 
 

4. Evaluarea potențialului întreprinderilor din domeniul bioeconomiei prin 

prisma participării la proiecte naționale și europene 

 Un exemplu relevant de suprapuneri de instrumente de finanţare este cel in 

cazul proiectelor FP7 Capacitaţi Regpot (destinate „descătuşării” potenţialului de 

cercetare în zonele mai puţin dezvoltate ale UE) şi cele din fondurile de coeziune 

referitoare la  construcţia instituţionala / investiţii in laboratoare şi institute de 

cercetare. Un alt exemplu este cel al grant-urilor post-doc, care se regăsesc atât 

în FP7, cât şi în Programul de formare profesională continuă (LEP) şi în cele 

finanţate prin fondurile de coeziune (atât în cele referitoare la inovare, cât şi în 

cele referitoare la resursele umane. 

In fig. 11 sunt prezentate programele UE din perioada de programare2007-

2013, la care au participat entitățile de cercetare din România, in care se regăsesc 

instrumente de finanţare a activităţilor de CDI, plus programele non-UE care 

finanţează / coordonează finanţarea proiectelor CDI. 

  

 Fig. 11. Programele destinate atingerii obiectivelor CDI din cadrul Spaţiului 

European de Cercetare din perioada 2007-2013 analizate din punct de vedere al 

contributiei entităților de cercetare din România. 
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Pentru a se evita suprapunerea semnificativa a diferitelor instrumente de 

finanţare se insista pe complementaritatea proiectelor din diferite programe. De 

exemplu in cazul menţionat mai sus FP7 Regpot – proiectele de construcţie 

instituţionala din fondurile de coeziune, la REGPOT in afara de dotări cu 

echipamente se insista si pe creşterea vizibilităţii şi generarea de noi idei (prin 

workshop-uri de înalt nivel) şi pe dezvoltarea resursei umane (prin angajare de 

cercetători cu vizibilitate internaţională recunoscută de la nivelul Uniunii Europene), 

în cadrul unui proces de twinning cu unităţi reprezentative din zonele dezvoltate 

ale UE. Programul Cadru 7 a fost principalul instrument de finanţare a SEC. Acest 

program este structurat pe 4 programe specifice de cercetare la care se adaugă 

programul EURATOM şi programele gestionate de Centrul Comun de Cercetare 

(JRC - Joint Research Center). A fost evaluată participarea entităților din România 

la FP7 KBBE - Knowledge Based Bio-Economy, programul de cercetare, 

dezvoltare și inovare care a contribuit major la definirea domeniului bioeconomiei 

în UE. 

 In fig. 3 sunt însumate efectele participării entităților de cercetare din 

România la proiectele FP7 KKBE.  

 

Fig. 12. Participarea entităților de cercetare-dezvoltare din România la 

proiectele FP7 KBBE 

Entitățile din România nu au coordonat nici un proiect FP7 KBBE. In 

aceeași situație se mai află Bulgaria, Estonia, Lituania, Letonia, Malta, Ungaria, 

Slovacia și Slovenia. Entitățile CDI din România au avut 57 de participări, din 

totalul celor 7808 participări la FP7 KBBE, reprezentând 0,75%. Ca valoare totală 

suma a fost de 5146065 Euro, respectiv 0,28% din suma totală de 1.837.880.357 

Euro alocată celor 527 de proiecte FP7 KKBE în perioada 2007-2015. Valoarea 

medie per participant din România la proiectele KBBE este de 90281,84 Euro, de 

2,6 ori mai mică decât valoarea medie per participant, 235384,26 Euro. Din punct 
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de vedere al valorii per locuitor România a atras printre cele cea mai mici sume. 

De remarcat că o țară precum Cipru, cu o populație de peste 20 de ori mai mică 

decât cea a României, a atras 0,15% din valoarea proiectelor FP7 KBBE. 

Bulgaria, vecina României în coada clasamentelor UE, a atras o valoare mai mare 

decât a României, de 0,29%, deși a avut mai puține participări, 50. Populația 

Bulgariei este însă de aproape 3 ori mai mică decât a României.  Malta, cu o 

populație de 50 ori mai mică, a atras 0,1% din valoarea proiectelor KBBE. 

Luxemburg, cu o populație de 40 ori mai mică a atras 0,02%, de aproape 15 ori 

mai puțin decât România. Tările Baltice au avut și ele o participare mai mare la 

FP7 KBBE decât România. Letonia (LV) a avut o participare de 0,19% din 

valoarea fondurilor FP7 KKBE, de 3421749 Euro din 29 de proiecte, cu o valoare 

medie de aproape medie de aproape 1,4 ori mai mare. Tara cu care este cea mai 

apropiată de noi va valoare mică a participării la FP7 KBBE este Ungaria, care a 

atras 0,14% la o populație care este jumătate din cea a României.  Valoarea 

atrasă de la Programul FP7 KBBE este direct proporțională cu procentul din PIB 

alocat cercetării. Tările care alocă valori semnificative din PIB cercetării au atras 

valori mari din proiectele FP7 KBBE. Tarile cu valori mici din procentul PIB alocat 

cercetării au fost contributori neți la Programul FP7 (KBBE), alocând sume mai 

mari decât cele recuperate prin proiectele câștigate. 

Valoarea medie mică per proiect, printre cele mai mici dintre toate țările 

participante este datorată: (i) faptului că multe dintre proiectele FP7 la care au 

participat entități din România au fost proiecte suport și (ii) faptului că regula a fost 

de 2 participanți din România la un proiect FP7 KBBE. 

Rezultate interesante pentru bioeconomie și mai ales pentru bioeconomia 

circulară / ciclurile valorice trans-sectoriale au fost obținute prin proiectele Life, 

Aplicarea principiilor ecosistemelor industriale în dezvoltarea regională – 

ECOREG, LIFE07 ENV/RO/000690. Proiectul a avut ca scop testarea în România 

a conceptului de “simbioză industrială”, implementat cu succes în Marea Britanie, 

printr-un program guvernamental (Programul National de Simbioză Industrială al 

Marii Britanii). Simbioza industrială are la baza principiul simbiozei din sistemele 

naturale, prin revalorificarea deşeurilor, produselor secundare rezultate dintr-un 

ciclu de producţie ca resurse în cadrul unui alt proces de producţie. Practic este 

vorba de un mod nou de a privi activitatea economică, în care preocupările pentru 

mediu (atât de costisitoare) sunt transformate în oportunităti de profit şi beneficii 

(nu neaparat materiale) prin stabilirea de parteneriate de tip simbiotic între 

companii din diverse industrii, prin care deşeurile/produsele secundare rezultate 

din activitatea unei unităţi devin resurse pentru o altă activitate, reducându-se 

astfel consumul de materii prime, cantitatea de deşeuri generată şi impactul 

asociat asupra mediului. Se creează astfel un organism economic nou, cu 

eficientă crescută în utilizarea materiei şi energiei. Partenerii în proiect au fost 
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Ministerul Mediului, INCD-ECO-IND, Grupul Ecologic de Colaborare - GEC 

Bucovina și International Synergies Limited. 

Un alt proiect trans-național cu impact asupra dezvoltării bioeconomiei este 

MedPlaNet, proiect desfășurat în parteneriat cu doua institute nationale din 

Bucuresti (IMMA si ICCF) si doua entitati din Bulgaria (ARCI-Silistra si New 

Century) avand ca zona de implementare regiunea transfrontaliera Calarasi- 

Silistra. Obiectivul principal a fost crearea unui suport de dezvoltare economica si 

sociala al zonei folosind potentialul plantelor medicinale, aromatice si al produselor 

naturale in realizarea de noi afaceri. In cadrul proiectului MedPlaNet a fost creată 

o identitate regionala cu ajutorul unei retele de cultivatori si procesatori de plante 

medicinale si aromatice. Membrii acestei retele au beneficiat de cunostintele 

furnizate de institutele de cercetare, s-au înscri intr-o baza de date si au fost 

instruiti in cadrul unor conferinte si training-uri realizate online. 

 Impact asupra dezvoltării bio-economiei a avut și proiectul „Biocombustibilii 

 Sursa comuna de dezvoltare sustenabila a zonei de cooperare transfrontaliere”, 

implementat de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Stiinte Biologice 

– INCDSB, în parteneriat cu Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru 

Masini si Instalatii Destinate Agriculturii si Industriei Alimentare – INMA, 

Univesitatea din Ruse "Angel Kanchev" – URAK, Camera de Comert si Industrie 

Bulgaro-Romana – BRCCI, Consiliul Local Roata de Jos - CLRJ și care a avut ca 

scop crearea unui suport pentru dezvoltarea durabila a zonei transfrontaliere 

Giurgiu-Ruse si cresterea avantajelor comparative si reducerea dezavantajelor 

prin promovarea obtinerii si utilizarii biocombustibililor; promovarea inovarii si 

transferului tehnologic prin intarirea legaturii dintre cercetare si IMM–uri; 

stimularea cooperarii interregionale pentru obtinerea biocombustibililor pentru 

cresterea stabilitatii sociale si dezvoltarii economice in regiune. 

Alt exemplu de proiect trans-național cu impact asupra dezvoltării 

bioeconomiei este proiectul ERA-IB-15-129 Convert-Si, primul proiect din cele 

peste 60 aprobate până în prezent în cadrul ERA.NET de Biotehnologie 

Industrială. Proiectul este implementat în parteneriat de către: 1. Institutul 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM, 

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, Politechnika 

Wrocławska, NorGenoTech AS,  Laboratoarele Medica Srl, MKF-Ergis Sp. z o.o., 

Warsaw, Poland. Proiectul Convert-Si își propune să dezvolte procese optimizate 

pentru o conversie totală a produselor secundare agro-alimentare în produse cu 

valoare adăugată. Principala contribuție inovativă este cea de introducere a unei 

etape de pre-tratament în care sunt folosite noile produse microbiene: proteine 

non-catalitice din familia cerato-plataninelor (CP), care slăbesc structura 

(ligno)celulozei, metaboliți ai microorganismelor care solubilizează siliciu 

microorganisme (SiM) şi enzime ligno-celulazice super-active. 
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Abordarea integrată a proiectului Convert-Si este destinată închiderii unei 

simbioze industriale biomimetice. Subproduselor unui proces de conversie 

reprezintă materia primă pentru etapele de conversie ulterioare. 

Procesul în cascadă propus prin proiectul Convert-Si este aplicat pe două 

lanțuri valorice:  pleavă și/sau tărâțe de cereale şi boască de fructe/struguri. Din 

aceste subproduse agro-industriale se recuperează următoarele ingrediente: 

antioxidanți polifenolici şi/sau oligozaharide feruloilate, utilizabile pentru noi 

produse cosmetice şi suplimente nutritive; uleiuri esențiale terpenice și brasino-

steroizi, trapați si/sau legați de rețeaua lignocelulozic, cu activitate de biostimulare 

a plantelor sau ca repelenți pentru insecte; biosilica (BSi); glucide fermentabile, 

lignină recalcitrantă BSi, glucidele fermentescibile şi lignina recalcitrantă  sunt 

convertite în nanoparticule mezoporoase de dioxid de siliciu, suplimente 

(probiotice) alimentare / veterinare fermentate, cu valoarea adăugată şi, respectiv, 

substrat pentru formularea de biostimulanților pentru plante. Nanoparticule de 

dioxid de siliciu mezoporoase sunt folosite pentru formularea "inteligentă", cu 

eliberare controlată, a polifenolilor, uleiurilor esențiale şi a brasino-steroizilor 

recuperați din subprodusele agro-industriale. 

In prezent, ca raspuns la actiunile de conservare a resurselor energetice, 

de folosire a resurselor naturale regenerabile pentru fabricarea de biocombustibili 

se dezvolta tot mai multe unitati in vederea fabricarii  de biocombustibili, la nivel 

european si mondial, in vederea atat a reducerii poluarii mediului cat si a unei 

gestionari inteligente a resurselor. Si Romania se inscrie in acest trend al 

prezentului astfel ca biorafinarea si biocombustibilii au devenit un domeniu prioritar 

urmarind dezvoltarea de materiale si combustibili pentru asigurarea unei dezvoltari 

durabile reale si eficiente. 

O abordare holistica a valorificarii bioresurselor trebuie sa ia in considerare 

in primul rand durabilitatea optiunilor alese, iar asta se poate realiza printr-o 

activitate de cercetare sustinuta. In acest sens in tara au fost derulate mai multe 

proiecte de cercetare avand ca subiect valorificarea bioresurselor cu obtinere de 

energie in cadrul programului POS-Cresterea Competitivitatii Economice. 

Proiectele derulate si finantate prin acest program POSCCE au urmarit cresterea 

productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de 

productivitatea medie la nivelul Uniunii. Unul dintre obiectivele POSCCE a constat 

in cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, 

prin promovarea surselor regenerabile de energie. A fost sprijinita realizarea 

investitii in modernizare si realizarea de noi capacitati de producere a energiei 

electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a 

biomasei, a resurselor hidroenergetice (de mica putere), solare, eoliene, a 

biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de 

energie.  Mai jos este facuta o prezentare succinta a unora dintre aceste proiecte 
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de succes din programul POSCCE  (http://www.poscce.research.ro/ro/articol/2399 

/monitorizare-rezultate-proiecte). 

 

Titlu proiect/ 
Acronim 

Dezvoltarea infrastructurii CD a ICSI prin crearea unui laborator de 
temperaturi scazute pentru aplicatii energetice ale fluidelor criogenice, CRYO-
HY 

Perioada de 
derulare 

28.09.2010-05.04.2013 

Obiectiv major Dezvoltarea si validarea tehnologiilor practice in criogenie  

Obiective 
specifice proiect 

Realizarea unui laborator pentru temperaturi scazute – un centru de 
cercetare complex, destinat investigarii lichefierii, pe procesele de stocare si 
transport ale fluidelor (in special hidrogen si heliu), cu aplicatii directe in 

domeniul energetic Dezvoltarea unitatii de refrigerare heliu, sistem de 
stocare a tritiului, coldbox pentru distilare criogenica, sistem experimental de 

tip cascada pentru distilare criogenica Achizitia echipamentelor tehnologice 
pentru extinderea instalatiei de distilare criogenica 

Scurta descriere 
proiect 

Noul centru de cercetare include o hala mare pentru sistemele de lichefiere si 
criostate specifice si echipamente de testare si validare a tehnologiilor de 

transport si stocare a hidrogenului, precum si trei laboratoare:Investigare 

microstructurala, Aplicatii energetice ale supraconductibilitatii Determinari 
concentratii radioizotopi. Echipamente cu care va fi dotat Laboratorlul CRYO-
HY:  centru de lichefiere cu doua circuite de iesire, sistem SEM de 
microscopie cu baleiere electronica, magnetometru SQUID, sistem de 
acoperire de tip sputtering, sistem de masurare a proprietatilor de material cu 
magnet permanent, TA-MS spectrometru cu scintilatie pentru analize de 
radioizotopi. Laboratorul CRYO-HY va activa in doua directii fundamentale, 
una legata de ciclul combustibilului – tritiul si deuteriul, pentru experimentul de 
fuziune ITER, iar cealalta de tehnologiile energetice, in sensul dezvoltarii de 
sisteme de stocare si transport pentru cei doi vectori energetici ai viitorului: 
hidrogenul si electricitatea 

 

Titlu proiect/ 
Acronim 

Laborator de testare, cercetare si certificare a motoarelor cu arderere interna 
ce functioneaza cu biocombustibili, TESTECOCEL 

Perioada de 
derulare 

01/01.03.2009 – 28.02. 2011 

Obiectiv major Realizarea unui laborator care sa permita (1) testarea si cercetarea 
motoarelor cu ardere interna ce functioneaza cu biocombustibili (2) 
certificarea acestor motoare  

Obiective 
specifice proiect 

Achizitionarea, amenajarea si instalarea laboratorului de testare in cadru 

Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca Instruirea personalului de cercetare 
pentru utilizarea infrastructurii achizitionate 

Scurta descriere 
proiect 

Prin intermediul proiectului s-a achizitionat un laborator de testare a 
motoarelor cu ardere interna ce functioneaza cu biocombustibili, laborator cu 
ajutorul caruia  
(1) se va imbunatati capacitatea de cercetare a Universitatii Tehnice si (2) va 
contribui in mod semnificativ la o crestere a competitivitatii cercetarii 
romanesti de profil la nivel european si international 

 

Titlu proiect/ 
Acronim 

Modernizarea locomotivelor electrice de fabricatie romaneasca tip LE 5100Kw 

Perioada de 
derulare 

08.02.2010-07.08.2012 

Obiectiv major Dezvoltarea unui produs nou, substantial imbunatatit fata de produsul 
existent, in scopul productiei si comercializarii. Nota: rezultatele CDI au fost 
transferate sectiilor proprii de productie 

Obiective 
specifice proiect 

Modernizarea unei locomotive electrice prin introducerea tractiunii in c.a. si 

a sistemului de comanda si control (locomotiva Transmontana) Realizarea 
documentatiei de punere in fabricatie 

http://www.poscce.research.ro/ro/articol/2399%20/monitorizare-rezultate-proiecte
http://www.poscce.research.ro/ro/articol/2399%20/monitorizare-rezultate-proiecte
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Scurta descriere 
proiect 

Prin activitatile derulate in cadrul proiectului s-a realizat modernizarea 
locomotivelor electrice de fabricatie romaneasca (Electroputere Craiova) tip 
LE 5100kw prin schimbarea tractiunii cu motoare de curent continuu in 
tractiune cu (1) noi motoare de curent alternativ si (2) introducerea unui 
sistem de comanda si control centralizat - LEM-CASCC. Prin modernizare a 
rezultat o noua LE cu performante tehnice si functionale net superioare fata 
de modelul clasic, fabricat de ELECTROPUTERE, respectiv s-a obtinut: 

reducerea costurilor de mentenanta;  

reducerea consumului specific de energie electrica (kW/tona-km); 

cresterea disponibilitatii 

 

Titlu proiect/ 
Acronim 

Instalatie prototip pentru nitrurare accelerata a pieselor agabaritice din 
industria navala, eoliana si auto  

Perioada de 
derulare 

15.07.2010 – 14.07.2012 

Obiectiv major Extinderea gamei de produse si servicii oferite de catre SC UTTIS 
INDUSTRIES SRL prin realizarea de instalatii si tehnologii inovative de 
procesare termochimica accelerata pentru oteluri cu destinatie speciala 
utilizate pentru realizarea unor componente din industria producerii energiei 
(eoliana, termo, nucleara), auto si navala 

Obiective 
specifice proiect 

Realizare instalatie prototip de nitrurare accelerata pentru piese agabaritice 

Realizare tehnologie noua de nitrurare accelerata pentru piese agabaritice 

Scurta descriere 
proiect 

Prin proiect a fost realizata o instalatie prototip si o tehnologie inovativa de 
tratament termochimic. Tehnologia dezvoltata este bazata pe fenomenul de 
transfer de masa al carbonului si azotului care se desfasoara la interfata 
atmosfera gazoasa – metal, avand ca rezultat obtinerea unor straturi 
superficiale rezistente la uzura, oboseala si coroziune. Au fost optimizati 

urmatorii parametri: temperatura, respectiv evolutia in timp procesului, 

compozitia atmosferei utilizate; presiunea in spatiul de lucru in care se 
desfasoara procesul. Reglarea acestor parametri dupa un program prestabilit, 
cu ajutorul calculatorului de proces, reprezinta esenta conducerii automate a 
procesului. 

 

Titlu proiect/ 
Acronim 

Fabrica de Eoliene 

Perioada de 
derulare 

15.08.2010 – 15.04.2012 

Obiectiv major Constructia unei  linii tehnologice de fabricare a turbinelor de vant de mica 
putere. Nota: Turbinele de vant de mica putere, fabricate pe linia tehnologica 
propusa, sunt destinate realizarii de sisteme de alimentare cu energie 
electrica, functionand  in sisteme autonome, cu stocarea energiei, sau sa 
injecteze energia electrica rezultata din conversia energiei eoliene in reteaua 
nationala.    

Obiective 
specifice proiect 

Implementarea in productie a unei idei inovative  privind constructia de 

turbine de vant de mica putere Oferirea de servicii de proiectare si realizare 
a sistemelor de alimentare cu energie electrica din conversia energiei vantului 
si/sau sisteme hibride. 

Scurta descriere 
proiect 

Prin activitatile derulate in cadrul proiectului a fost realizata o facilitate de 
proiectare, cercetare, dezvoltare in domeniul sistemelor de conversie eoliana 
pentru instalare sistemelor eoliene de mica putere si executia la comanda a 

componentelor pentru turbine de vant. Astfel: s-au construit standuri de 
proba specifice pentru: (1)generatoare electrica de turatie redusa, (2)turbine 
de vant si stand pentru testarea in conditii reale de exploatare, conform 

standardului IEC 61400; s-a pus la punct o tehnologie pentru componentele 
specifice produsului: pale din material composite si generatoare sincrone cu 
magneti permanenti din pamanturi rare pentru cuplarea dirsecta cu rotorul 

turbine de vant; s-au proiectat si construit  SDV-urile specifice pentru 
reducerea costurilor de fabricatie si pentru asigurarea predictibilitatii in 

procesul de fabricatie s-a realizat seria zero pentru verificarea tehnologiilor 
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si a performatelor produsului final; s-a efectuat incercarea in conditii reale 
de explotare a produsului realizat cu tehnologia optimizata. 

 

Titlu proiect/ 
Acronim 

Economia de energie electrica, de materii prime si  materiale cu ajutorul 
sudarii la rece prin presiune pe suprafete zimtate 

Perioada de 
derulare 

01.07.2010-30.09.2011 

Obiectiv major transpunerea in practica a principiul de sudare la rece pe suprafete zimtate 
(ce este obiectul unui  brevet eliberat in 30.03.2009), prin realizarea unor noi 
tipuri de conexiuni electrice, ce respecta toate standardele din domeniu 
energetic in vigoare, cu scopul de a reduce si elimina rezistenta electrica de 
contact din instalatiile electrice deja existente (cu eforturi si costuri minime si 
efecte economice deosebite) 

Obiective 
specifice proiect 

Realizarea unui nou tip de conexiune care imbunatateste caracteristicele 
unui conductor de aluminiu cel putin la nivelul caracteristicilor unui conductor 
de cupru 

Scurta descriere 
proiect 

Prin activitatile derulate in proiect s-a efectuat: calculul si dimensionarea 

elementelor de contact pentru fiecare tip de conexiune electrica calculul  
fortelor maxime de presare in legatura cu fiecare tip de zimtare pentru fiecare 

tip de papuc si bara conductoare proiectare si constructie dispozitive de 
presare pentru prese stationare, cu alegerea metodei optime din punct de 

vedere tehnico-economic studiul comparativ privind calcul - test forta de 
presare si studiul necesarului de utilaje de presare portabile pentru toate 

tipurile de sudura necesare si alegerea necesarului optim proiectare 

mecanism de presare portabil cu posibilitatea de actionare electrica achizitii. 

 

Titlu proiect/ 
Acronim 

Evaluarea, selectia si promovarea unor plante cu randamente ridicate de 
biomasa in culturi tip SRC (Short Rotation Coppice) pentru producerea de 
energie din resurse regenerabile / BIOENERG 

Perioada de 
derulare 

28.06.2011 –27.06.2013 

Obiectiv major Dezvoltarea unei culturi energetice de mare randament, cu perioada scurta 
de rotatie in regiune din care CET Govora  sa-si poata asigura pe termen lung 
(20 ani) un procent semnificativ din necesarul de biomasa lemnoasa, 
respectiv cca15,000 t/an sub forma de tocatura masa lemnoasa.  

Obiective 
specifice proiect 

Dobandirea de cunostinte si competente in vederea obtinerii de noi produse 
de plante (noi genotipuri, selectii, clone, soiuri si hibrizi) cu randamente de 

crestere ridicate pentru producere de biomasa Cresterea capacitatii de 
cercetare in domeniul biologiei plantelor, producerii de energie si protectie a 

mediului prin dezvoltarea infrastructurii de cercetare Selectia unor genotipuri 

de plante (romanesti si straine) prin diferite metode  Stabilirea unor 
tehnologii de cultura moderna la plantele destinate producerii de biomasa 

Asigurarea de tehnologii pentru producerea de material saditor necesar 
crearii plantatilor de productie biomasa pentru centrala CET Govora 

Definirea conceptuala, planificarea si realizarea de documentatii privind 
noile genotipuri de plante 

Scurta descriere 
proiect 

Activitatile care au fost derulate in cadrul proiectului au avut ca scop 
infiintarea in bune conditii a unor plantatii  energetice cu perioada scurta de 

rotatie. Proiectul a urmarit: obtinerea biomasei la preturi competitive (16 

EUR/MWh, echiv. 40-45 EUR/t masa verde); obtinerea unor productivitati 
de crestere de55 t/ha/an prin crearea si adaptarea unor plante cu durata 
scurta de rotatie la conditiile climatice din regiunea subcarpatica rezistente la 

boli si daunãtori; omologarea plantelor in vederea comercializarii de material 

saditor; crearea si adaptarea unor tehnologii specifice pentru infiintarea si 

exploatarea acestor culturi; realizarea unui proiect de infiintarea unei culturi 
energetice SRC pe suprafata mare (min20 ha) 
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A fost evalaută contribuţia sectorului economic din cadrul bioeconomiei la  

PN3. In anul 2016 au fost lansate urmatoarele instrumente de finantare:  

• Bridge Grant (Transfer de cunoastere la agentul economic)  

• Transfer la operatorul economic  

• Proiect experimental – demonstrativ 

 
  
 Fig. 13. Firme participante in programul Bridge Grant (clasificare pe judete) 
 
 Transfer la operatorul economic a avut ca scop „cresterea competitivitatii 
mediului economic prin asimilarea rezultatelor CDI ale organizatiilor de cercetare 
si transferul acestor rezultate catre piata” 
 Obiectivele acestui instrument de finantare a avut ca obiective 

Dezvoltarea si/sau fabricarea de prototipuri si instalatii pilot pentru produse, 
tehnologii, servicii noi sau semnificativ imbunatatite din domenii de specializare 

inteligenta sau de prioritate publica Racordarea cercetarii aplicative si a 
progresului tehnologic din Romania la evolutia si cerintele mediului socio-

economic national si international. Dezvoltarea parteneriatelor intre mediul de 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Botoșani

Brașov

Buzău

Constanța

Covasna

Maramureș

Satu Mare

Teleorman

Arad

Argeș

Bihor

Dâmbovița

Giurgiu

Hunedoara

Ilfov

Sibiu

Călărași

Dolj

Iași

Timiș

Tulcea

Vaslui

Vrancea

Alba

Bacău

Neamț

Mureș

Prahova

Suceava

Brăila

București

Cluj

Numar firme

Ju
d

e
t



81 
 

cercetare si mediul privat. Stimularea cresterii cheltuielilor sectorului privat in 
cercetare - dezvoltare, atat pentru propriile activitati, cat si pentru colaborarea cu 

organizatiile de cercetare Intarirea capacitatii de inovare a Intreprinderilor si 
consolidarea contributiei acestora la crearea de noi produse / sisteme / tehnologii / 
servicii cu potential de exploatare comerciala pe piata interna si internationala. 

 Conditiile de participare au fost clar definite si anume: Se porneste de la o 
tehnologie validata in laborator (TRL 4) si se concretizeaza cu o tehnologie 

validata in mediul industrial (TRL 5) Se porneste de la o tehnologie validata In 
mediul industrial (TRL 5) si se concretizeaza cu o tehnologie demonstrata in 

mediul industrial (TRL 6) Se porneste de la o tehnologie validata in laborator 
(TRL 4) si se concretizeaza cu o tehnologie demonstrata in mediul industrial (TRL 
6). 
 Unul dintre domeniile de interes pentru competitia 2016 a fost domeniul de 

specializare inteligenta Bioeconomie cu subdomeniile: Agro-alimentare 

Bioenergie - biogaz, biomasa, biocombustibil si Biotehnologii.  

 
  
 Fig. 14.  Firme participante in programul Transfer la operatorul economic 

(pe judete)  

 Instrumentul de finantare Proiect experimental – demonstrativ a avut ca 

scop „realizarea si testarea modelelor demonstrative (functionale, experimentale) 

pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi sau cu imbunatatiri 

semnificative din domenii de specializare inteligenta sau de prioritate publica”. 
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Obiectivele acestui instrument de finantare a avut ca obiective: ♦Utilizarea 

cunostintelor generate in demersuri de cercetare fundamentala pentru trecereala 

un nivel de maturitate tehnologica superior (demonstrator, tehnologie validata in 

laborator); ♦Cresterea capacitatii organizatiilor de cercetare de a genera solutii 

validate in laborator pentru produse/tehnologii si servicii noi sau semnificativ 

imbunatatite si de a le oferi agentilor economici. 

 Conditiile de participare pentru acest tip de proiecte au fost: ♦se porneste 

de la un concept formulat de tehnologie/produs (TRL 1/2) si se concretizeaza in 

demonstrator experimental de laborator (TRL 3); ♦se porneste de la un 

demonstrator experimental de laborator (TRL 3) si se concretizeaza in tehnologie 

validata in laborator (TRL 4); ♦se porneste de la un concept formulat de tehnologie 

/ produs (TRL 2) si se concretizeaza in tehnologie validata in laborator (TRL 4). 

Domeniul de specalizare inteligenta Bioeconomie cu subdomeniile ♦Agro-

alimentare, ♦Bioenergie - biogaz, biomasa, biocombustibil si ♦Biotehnologii au fost 

prezente in acest apel. Conform Ghidului solicitantului s-a permis ca acest tip de 

proiecte sa fie depus de o organizatie de cercetare de drept public sau privat, 

coordonatorul proiectului, in parteneriat cu o intreprindere (in sensul legislatiei in 

vigoare din domeniul ajutorului de stat care are in obiectul sau de activitate 

cercetarea si dezvoltarea tehnologica). In domeniul Bioeconomie au fost realizate 

47 consortii avand in componenta cate o firma. 

 

 Fig. 15. Firme participante în programul Proiect experimental+demosntrativ, 
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5. Evaluarea potențialului de contribuție la dezvoltarea inovativă in 

bioecononomie 

 Contribuția echipelor de cercetare-dezvoltare din România la dezvoltarea 

cunoașterii a devenit semnificativă în ultimii ani, așa cum reiese și din fig. 4 de mai 

jos. Spre deosebire de perioada precedentă, 2005-2010, în care a fost evidentă 

legătura dintre ponderea cheltuielilor CDI în PIB și creșterea numărului de lucrări 

ISI, în această perioadă nu a mai fost la fel de evidentă această tendință. Cele 

9085 articole ISI din această perioadă, publicate de autori cu adresa în România, 

au un număr de 40830 citări. Un alt fapt care relevă calitatea crescută a lucrărilor 

publicate este  publicarea de lucrări din domeniu în reviste ale grupului Nature. 

 
 Fig. 16. Numărul de lucrări indexate în baza de date ISI Thompson din domeniul 

bioeconomiei și ponderea în PIB a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare 

 Un exemplu de lucrare publicată într-o revistă din grupul Nature este: 

Primo, A., Esteve-Adell, I., Blandez, J. F., Dhakshinamoorthy, A., Álvaro, M., 

Candu, N., Coman, SM, Pârvulescu VI & García, H. (2015). High catalytic activity 

of oriented 2.0. 0 copper (I) oxide grown on graphene film. Nature 

communications, 6. Această lucrare se referă la un catalizator pentru 

destructurarea biomasei. 

Evoluția pozitivă a contribuției cercetătorilor la dezvoltarea cunoașterii din 

domeniul bioeconomiei nu este însă asociată cu o reală contribuție la inovare, 

care este esențială pentru dezvoltarea bioeconomiei. In 2015 România a 
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retrogradat pe ultima poziție din clasamentul inovării12 - fig. 4. In anii anteriori 

România avea o poziție mai bună, fiind la limita inovatorilor medii. 

 
 Fig. 17. Indicatorul cumulat al inovării SII, pentru statele membre UE, după IUS 

2015 

Ceea ce contează de fapt din punctul de vedere al impactului economic al 

activităţii de cercetare-dezvoltare dintr-un anumit spaţiu de cercetare este starea 

inovativă pe care o generează în teritoriul corespondent, inovaţia fiind motorul 

principal al creşterii bioeconomiei. . In graficul indicelui compozit, care însumează 

29 de indicatori pentru descrierea stării inovării în statele UE în perioada 2014-

2015, Romania este pe ultimul loc (fig.5). Inaintea noastră sunt  Bulgaria și 

Letonia. In schimb pe primele trei locuri se plasează Suedia, Danemarca și 

Finlanda.  

România a căzut pe ultimul loc datorită scăderii vânzărilor de produse 

inovative și a reducerii investițiilor de „venture-capital”7. Romania are puncte relativ 

tari, în comparaţie cu media performanţelor sale, la capitolul firme inovatoare şi 

efecte economice ale aplicării inovării şi puncte relativ slabe la capitolul finanţe şi 

suport şi capacitate de creare de proprietate intelectuală – fapt care se va detalia 

mai jos. Accentul pus pe articole ISI şi articole în reviste cu scor de influenţă mare 

are un rol semnificativ în crearea unui cadru nestimulant în ceea ce priveşte 

crearea de proprietate intelectuală în rândul cercetătorilor. Majoritatea activităţilor 

inovative și de transfer tehnologic implică aplicarea în practică a unei invenţii, cu 

beneficii economice corespunzătoare.  Creșterea performanțelor inovative ale 

României, pentru a recupera decalajul față de celelalte 28/27 state membre UE, 

este necesar să se realizeze și prin stimularea  brevetării și a transferului 

tehnologic la nivelul entităților de cercetare. 

                                                           
12 http://www.urenio.org/el/wp-content/uploads/2015/10/1.2.-Innovation-Union-Scoreboard-2015.pdf 
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Fig. 18. Creşterea medie a performanţelor inovative ale ţărilor din spaţiul de 

cercetare european (tari UE şi ţări asociate) în ultimii ani. 

Corect este ca în evaluarea performanţelor (individuale şi instituţionale) ale 

activităţii de cercetare-dezvoltare să nu fie incluse doar criterii pur scientometrice 

(de genul indicelui Hirsch sau a scorului de influenţă total al articolelor publicate ca 

prim autor). Rezultatele cercetărilor trec rareori de nivelul tehnologiilor de 

laborator, pentru că în cariera academică se fetișizează indicatorii scientometrici, 

precum numărul de lucrări și numărul de citări. Cariera în cercetare se desfășoară 

exclusiv în laborator și în mediul on-line (al revistelor de specialitate și al bazelor 

de date științifice), cu puține contacte cu lumea reală. Datorită acestei separări se 

ajunge în situația în care proiectele de cercetare aplicativă sunt evaluate de 

cercetători specializați în cercetare fundamentală, care favorizează subiectele 

promițătoare pentru dezvoltarea cunoașterii, cu consecințele firești pentru oferta 

de tehnologii rezultată din proiectele de cercetare aplicativă / industrială și de 

dezvoltare experimentală finanțată din fonduri publice. 

Evoluția în paralel a domeniilor de cercetare (academice) și a celor de 

economice determină apariția unor bariere instituționale și conceptuale între 

cercetători, inventatori, producători, utilizatori finali. Lipsa de aplicare în practică a 

unor rezultate determină reticențe din partea decidenților politici și a societății 

civile. Se ajunge deseori la situații în care se dezvoltă în lumea academică  o 

realitate paralelă, în care se propun soluții ingenioase la pretinse probleme 

practice, care însă nu există în realitate. Câteva exemple ilustrative sunt 

prezentate în continuare. Se consideră în lumea științifică că preconizata 

interzicere a folosirii turbei blonde pentru substratele de creștere a răsadurilor va 
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determina o criză a horticulturii, în special a horticulturii organice . Practicienii spun 

că nu este nici o problemă, produceau rentabil răsaduri și înainte de introducerea 

turbei blonde ca principal component al substraturilor de creștere. Au fost 

dezvoltați și continuă să fie dezvoltați biosenzori cu acetil-colinesterază pentru 

determinarea reziduurilor de insecticide organo-fosforice . Aceste insecticide au 

fost interzise pentru utilizare în practica agricolă încă de la începutul anilor `80 ai 

secolului trecut. Oricum aceste insecticide nu generau reziduuri, pentru că aveau 

o degradabilitate foarte pronunțată. Iar pentru aplicații militare, de genul 

determinării rapide a substanțelor toxice de luptă din categoria organo-fosforicelor, 

inhibitori de colinesterază (sarin, soman, tabun) există deja soluții foarte robuste 

folosite în practică, deci nu erau necesare cercetări suplimentare. Un alt exemplu 

ilustrativ pentru această decuplare a activităților de cercetare de cele economice, 

în domeniul trans-sectorial al bioeconomiei, este cel al fermentației alcoolice. De la 

sfârșitul anilor ’70 ai secolului trecut se preconizează înlocuirea drojdiilor în 

fermentațiile alcoolice industriale cu bacteria Zymomonas mobilis . In practică însă 

se utilizează cu precădere drojdiile, care sunt mult mai rezistente la contaminare, 

putând realiza fermentații alcoolice în medii deschise și care sunt xenice (nu sunt 

sterilizate în prealabil). In articolele din ultimii ani argumentele referitoare la 

înlocuirea drojdiilor cu bacteriile Zymononas mobilis sunt aceleași ca cele de acum 

40 ani . De câteva luni a fost descrisă și o nouă tulpină de Z. mobilis, capabilă să 

realizeze producă bio-etanol în medii deschise . 

6. Evaluarea potențialului de inovare  din bioeconomie prin numărul de 

brevete 

In cazul unităţilor de cercetare-dezvoltare invenţiile se protejează prin 

brevete, ca formă specifică de proprietate intelectuală. Prin definiţie un brevet 

poate fi acordat pentru orice invenţie având ca obiect un produs sau un procedeu, 

în toate domeniile tehnologice, cu condiţia ca aceasta să fie nouă, să implice o 

activitate inventivă şi să fie susceptibilă de aplicare industrială (art. 7, L Legea nr. 

64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie, M. Of. nr. 

541/2007)  - deci pentru unităţile CDI principalul indicator al potenţialului inovativ 

este reprezentat de numărul de brevete. Transferul tehnologic reprezintă forma 

prin care un tilu de proprietate este licențiat. 

Situația eliberării de brevete pentru clasele de brevete identificate ca fiind 

asociate domeniului bioeconomiei este în România este prezentată în fig. 7. 

Această situație statistică este ilustrativă pentru evoluția României în ultima 

perioada, ca piață de desfacere pentru tehnologii  realizate în exterior și explică 

situarea pe ultimul loc în clasamentul inovării. Intr-o țară în care nu se brevetează 

apetitul capitalului de risc este redus, iar vânzările de produse inovative sunt 

reduse.  
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Fig. 19. Numărul de brevete din domeniul bioeconomiei eliberate de OSIM pentru 

titulari naționali, comparativ cu numărul de brevete europene validate – sursa OSIM 

Situația este și mai dramatică la nivelul  brevetelor depuse la Oficiul 

European de Brevete (EPO) de către rezidenți din România – tab. 2. De menționat 

că în 2012 au fost depuse 12 cereri de brevet EPO în cadrul proiectelor de tip 

cecuri de inovare, care au determinat o creștere cu 25% față de anul anterior. 

Tab. 12. Evoluția numărului de brevete depuse la EPO de rezidenți din 

România comparativ cu cele depuse de rezidenți din alte țări. Sursa EPO 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Romania 33 36 21 34 34 44 56 50 44 

Columbia 28 44 37 64 47 58 73 84 101 

Egipt 42 42 45 35 50 35 45 50 47 

Estonia 18 33 37 47 58 47 51 43 55 

Letonia 22 34 54 61 48 36 55 91 30 

Lituania 10 17 27 29 15 32 47 50 67 

Monaco 27 14 28 20 19 31 20 27 43 

Malta 31 35 44 71 38 30 30 101 89 

 In privința numărului de cereri de brevet EPO Romania este la nivelul unor 

țări ex-europene care traversează crize structurale (Egipt, Columbia) și la nivelul 

țărilor mici / foarte mici din Europa – țările baltice, Malta, Monaco. Aici trebuie 

menționat că numai  corporatia Samsung a depus în 2014 peste 3000 de cereri de 

brevet EPO din cele peste 18000 de cereri de brevet EPO ale Coreei de Sud! 

 Situația este cu atât mai neplăcută cu cât Uniunea Europeană în ansamblul 

ei nu stă bine la inovarea asociată brevetării. La  începutul lunii februarie 2010 s-a 
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prezentat tabloul de bord pentru 2020 al Uniunii Inovării (TBUI) . Printre concluziile 

sale este că UE nu reuşeşte să elimine decalajul în materie de inovare care o 

separă de principalii săi concurenţi pe plan internaţional: Statele Unite şi Japonia. 

Deşi se manifestă tendinţe promiţătoare în majoritatea statelor membre, în ciuda 

crizei economice, progresele nu sunt suficient de rapide. Cu toate că UE îşi 

menţine, în continuare, un avantaj clar comparativ cu economiile emergente ale 

Indiei şi Rusiei, Brazilia realizează progrese continue, iar China vine puternic din 

urmă. 

 Tabloul de bord se bazează pe 25 de indicatori în materie de cercetare şi 

inovare şi vizează cele 27 de state membre ale UE, precum şi Croaţia, Serbia, 

Turcia, Islanda, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Norvegia şi Elveţia. 

Indicatorii sunt încadraţi în trei categorii principale: 

- „mijloacele”, adică elementele fundamentale care permit inovarea (resurse 

umane, finanţare şi sprijin, sisteme de cercetare deschise, de performanţă şi 

atractive); 

- „activităţile întreprinderilor”, care arată cât de inovatoare sunt întreprinderile 

europene (investiţiile întreprinderilor, colaborări şi activităţi antreprenoriale, bunuri 

intelectuale); precum şi 

- „rezultatele”, care arată cum se traduc acestea în beneficii pentru întreaga 

economie (inovatori, efecte economice).  

 Comparaţia indicatorilor pentru UE-27, Statele Unite şi Japonia ne arată că 

UE-27 nu este pe cale de a elimina decalajul de performanţă care o separă de 

principalii săi concurenţi. Decalajul cel mai important apare în categoria „activităţile 

întreprinderilor”, unde UE-27 rămâne în urmă în ceea ce priveşte co-publicaţiile 

publice-private, cheltuielile de cercetare-dezvoltare ale întreprinderilor şi, 

comparativ cu Japonia, în ceea ce priveşte brevetele PCT (Tratatul de cooperare 

în domeniul brevetelor). Acest lucru arată că decalajul Europei în materie de 

cercetare şi inovare este prezent, în principal, în sectorul privat. Prin urmare, 

prioritatea ar trebui să fie crearea unor condiţii de reglementare şi a altor condiţii-

cadru care să încurajeze creşterea investiţiilor în sectorul privat şi să faciliteze 

exploatarea rezultatelor cercetării de către sectorul întreprinderilor, în special prin 

intermediul unui sistem de brevete mai eficient. Decalajul este deosebit de 

important şi creşte rapid în ceea ce priveşte veniturile din licenţe şi brevete 

provenind din străinătate. Este vorba despre un indicator important al 

dinamismului economic. El arată că modelul economic şi funcţionarea pieţei 

interne a cunoaşterii protejate de drepturi de autor din UE trebuie să fie 

îmbunătăţite. De asemenea, el arată că UE produce mai puţine brevete cu impact 

ridicat (adică cele care generează venituri importante provenind din ţări terţe) 

decât Statele Unite şi Japonia şi că ea nu se poziţionează suficient de bine în 

sectoarele care înregistrează o creştere globală ridicată. Comisia Europeană 
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(COM) a dat publicităţii, la 3 martie 2010, Comunicarea EUROPA 2020 - O 

strategie pentru creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii. 

 Situația depunerii cererilor de brevet este foarte diferită la nivelul țării -fig. 8.  

 
 Fig. 20. Situația depunerii cererilor de brevet la nivelul diferitelor județe, la 100.000 

locuitori. Sursa OSIM 

 Zona București-Ilfov concentrează 40% din depunerile de cereri de brevet. 

Suceava depune mai multe brevete la 100.000 locutori față de Cluj și Timișoara. 

Situația este datorată în primul rând activității Universității „Stefan cel Mare” din 

Suceva, care a depus în perioada 2007-2014 491 cereri de brevet, de aproape 3 

ori mai mult decât Universitatea Politehnica București. Universitatea „Stefan cel 

Mare” depune cereri de brevet prin cele două facultăți aflate în directă legătură cu 

bioeconomia, Facultatea de Inginerie alimentară și Facultatea de Silvicultură.  Cea 

de a doua Universitate ca număr de cereri de brevet depuse este Universitatea 

Transilvania Brașov (care și-a dezvoltat printr-un proeict POS.CCE un Institut de 

Cercetare Dezvoltare Inovare: Produse High tech pentru Dezvoltare Durabila, în 

clară legătură cu bioeconomia). In Universitatea Politehnică București aproape 

jumătate din numărul cererilor de brevet provin de la Facultatea de Știința 

Materialelor și Inginerie Chimică și de la Facultatea de Sisteme Biotehnice, 

facultăți care sunt în legătură cu domeniul bioeconomiei. 

 Situația depunerii pe categorii de solicitanți români este prezentată în fig. 

21. cereri de brevete de invenție. La mai mult de jumătate dintre acești solicitanți 

nu li se eliberează brevete de invenție, pentru că acestea nu întrunesc condițiile 

de noutate, pas inventiv și aplicabilitate industrială. Situația continuă să fie 

nefavorabilă, pe fondul unei reduceri a depunerilor de cereri de brevet. Din 952 de 
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brevete depuse în 2014, 523 sunt depuse de persoane fizice, 132 de companii, 

156 de institute de cercetare, 141 depuse de universități. Dintre Institutele de 

cercetre, cel mai mare număr de brevete depuse în ultimii 5 ani este de către 

INCDCP-ICECHIM, care a depus 89 de cereri de brevet. Al doilea institut ca 

număr de brevete depuse este INCD-INOE 2000, cu un număr de 65 de cereri de 

brevet în ultimii 5 ani.  

 
Fig. 21. Evoluția depunerilor de cereri de brevet de invenție pe categorii de 

solictanți. Sursa OSIM. 

Din punct de vedere istoric persoanele fizice sunt dominante în depunerea 

de  

 Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020 

prevede următoarele măsuri pentru ameliorarea situației privind brevetare: 

✓ adoptarea legii invenţiilor de serviciu într-o formă care încurajează inovarea 

în sectorul privat şi, în mod special, localizarea activităţilor CDI în România; 

✓ instituirea unui program de acţiuni de sprijin indirect pentru cercetare, 

precum pregătirea cercetătorilor şi inginerilor în problematica drepturilor 

industriale şi a proprietăţii intelectuale; 

✓ dezvoltarea, în instituţiile publice, a capacităţii de comercializare în 

domeniul inovării; 

✓ facilitarea accesului la servicii de sprijin şi comercializare în domeniul 

inovării; 

✓ încurajarea obţinerii şi valorificării proprietăţii intelectuale. 
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Cu excepția primei măsuri, care a  fost deja implementată (fără rezultate 

semnificative), celelalte măsuri sunt mai degrabă declarații de bună intenție, fără 

posibilitatea implementării în practică. 

Transpunerea în practică a diferitelor măsuri pentru promovarea inovării nu 

regăsește cei mai fericiți  indicatori. In cadrul HG nr. 583 din 22 iulie 2015 pentru 

aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 

2015-2020 (PNCDI III), indicatori sunt Solicitări brevete EPO (nr./an) de la 40 la 

120 și Solicitări brevete USPTO (nr./an) de la 17 la 60. Creșterile sunt ambițioase, 

numai că pentru calcularea indicatorului cumulat al inovării se consideră 

depunerile de cereri de brevet PCT / WIPO (cereri care sunt destinate să 

protejeze soluții tehnice originale destinate  comercializării globale). 

  

6. Analiza SWOT a potenţialui productiv din bioeconomia României 

 In tab. 13 sunt prezentate principalele puncte tari și puncte slabe 

identificate pentru bioeconomie românească. 

Tab.13. Principalele puncte tari şi puncte slabe identificate în bioeconimia 

din România. 

Cele mai proeminente Moderat proeminente Mai puţin proeminente 

Puncte tari 

Dezvoltarea infrastructurii 

de cercetare și inovare prin 

proiecte POS.CCE 

Vizibilitatea cercetării în 

domeniu, dovedită de 

numărul de articole şi de 

citări 

Școli doctorale în domeniul 

bioeconomiei 

Intreprinderi inovative 

interesate de trasfer 

tehnologic 

Dezvoltarea clusterelor 

inovative în domeniul bio-

economiei 

Rețea de trasfer tehnologic 

dezvoltată la nivel național 

Puncte slabe 

Număr  foarte mic de 

brevete şi cereri de brevet, 

inclusiv EPO/WIPO  

Ofertă redusă de tehnologii / 

produse / servicii care au 

nivel TRL >4 

Lipsa unei politici pro-active 

de protecţie intelectuală a 

domeniului de nişă şi nu 

numai a unor soluţii 

punctuale 

Participare redusă la 

proiectele europene din 

domeniu din precedenta 

perioadă de programare  

Fragmentarea activităţilor 

de  cercetare-dezvoltare, 

consecinţă a finanţării în 

sistem de jos în sus 

Heterogenitatea calităţii  

articolelor publicate, care 

reduce competitivitatea la 

nivel internaţional 

 In general punctele tari și punctele slabe sunt comune cu cele ale 

sistemului CDI din România, în ansamblul său. Există câteva particularități. 

Numărul de brevete din clasele corespunzătoare domeniului bioeconomiei este cel 

mai mare, atât  la nivel național, cât și la nivel european – fig. 10. Acest fapt este 

datorat și dificultății de brevetare la nvelul altor domenii, ca software (unde  

protecția intelectuală se realizează prin alte mijloace de obicei) și medicină (unde 

procedeele / metodele de tratament nu sunt brevetabile din considerente de etică), 
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dar și faptului că industria alimentară (cu corolarul ei, industria de suplimente 

nutritive / nutraceutice) este industria cu cea mai mare pondere în PIB. 

  

 Fig. 22. Ponderea cererilor de brevet depuse din domeniul bioeconomiei în total 

cereri de brevet depuse, la nivel național și european.  

 Situația este diferită în cazul altor indicatori. La nivelul întregului program 

FP7 România a avut 1049 de participări, cu o medie a valorii de finantare din 

partea UE de 130209 Euro, cu aproape 50% mai mare decât cea în cazul 

participărilor la programul FP7 KBBE, care a prefigurat bioeconomia. Cauza este 

în acest caz nivelul de excelență mai redus la nivelul entităților CDI din 

bioeconomie. Acest nivel de excelență mai redus este datorat și crizei din 

cercetarea agricolă (confruntată cu probleme patrimoniale majore, datorită 

terenurilor valoroase deținute), dar și ritmului mai lent de publicare / confirmare în 

cercetarea din bioeconomie, datorat ciclurilor experimentale lungi. Spre deosebire 

de cercetarea din materiale, în care se pot obține rezultate publicabile prin 

experimente pe o perioadă de 2 săptămâni, durata experimentelor specifice din 

bioeconomie este între 2 luni (experimentele de microbiologie) și un întreg ciclu 

agricol (experimentele de câmp). Datorită acestei perioade mai lungi de 

experimentare sistemul CDI din bioeconomie a reacționat mai lent la cele două 

impulsuri care au stimulat creșterea numărului de publicații: alocații mai mari 

pentru cercetare începând din 2005 și impunerea standardelor de calitate pentru 

promovare. Pe de altă parte unele dintre proiectele FP7 realizate în cadrul altor 

programe decât KBBE au legătură cu bioeconomie. Exemple ilustrative sunt 

Biofuels from Solid Wastes FP7 –People  MC-IRSES sau NANO2LIFE, A network 

for bringing NANOtechnologies TO LIFE, implementate de Instititul de Chimie 

Macromoleculară „Petru Poni”.  

 Printre punctele slabe ale domeniul CDI din bioeconomie mai trebui avute 

în vedere și: gradul de valorificare a rezultatelor CDI în economie este mai 

degrabă scăzut; raportările conţin puţine informaţii despre brevete de invenţie, 

modele şi desene industriale, copyright, mărci înregistrate, reţete etc. 

   Matricea oportunităților și a amenințărilor din mediul extern al sistemului 

CDI din bioeconomie este prezentată în tab. 4.  
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Tab. 14. Matricea oportunităţilor şi a ameninţărilor din mediul extern al 

sitemului CDI din bio-economie. 

Matricea oportunităţilor 

Probabilitate 

mare 

Bio-economia ca o prioritate a 

dezvoltării durabile la nivelul 

Uniunii Europene şi al României 

Suportul strategic declarat pentru 

activitatea CDI în România, care 

trebuie să atingă 2% din PIB în 2020 

Existenţa unui cadrul care 

favorizează integrarea entităţilor 

CDI performante în Aria 

Europeană de Cercetare 

Cadrul legislativ  și de finanțare care 

stimulează dezvoltarea inițiativei 

antreprenoriale a cercetătorilor 

Potenţialul ridicat al României de 

producere a resurselor biologice în 

(eco) sisteme terestre şi acvatice, 

incomplet valorificat 

Cerere crescută de servicii CDI 

pentru input-uri inovatoare în 

tehnologiile de producere a 

resurselor biologice şi pentru 

valorificarea inteligentă a 

bioresurselor 

Probabilitate 

mică 

Entităţile de cercetare ca motor al 

creşterii durabile a bio-economiei 

Finanţare publică în creştere pentru 

activitatea de inovare şi transfer 

tehnologic 

Acceptanţă publică ridicată pentru 

bio-produse  

Cerințe societale pentru creșterea 

eco-eficienței 

 Impact scăzut Impact ridicat 

Matricea ameninţărilor 

Probabilitate 

mare 
Competiţie ştiinţifică crescută 

pentru domeniile de competenţă 

Competiţie globală pentru resursele 

umane valoroase (cercetători, 

manageri) 

Restructurarea şi/sau închiderea 

unor potenţiali parteneri pentru 

transfer tehnologic 

Migrarea tinerilor cercetători către 

alte domenii sau în străinătate 

Probabilitate 

mică 

Creşterea costurilor materiilor 

prime, energiei şi materialelor 

necesare activităţii CDI 

Modificări ale legislaţiei privind 

sistemul de impozitare a salariilor din 

sistemul public 

Întârzieri în plata sumelor datorate 

de beneficiarii economici ai 

rezultatelor CDI 

Birocratizarea excesivă și lipsa unui 

sistem de control pro-activ, care 

poate duce la corecții pe proiectele 

POC 

 Impact scăzut Impact ridicat 

Aici trebuie avut în vedere că România are puțini cercetători13 (ponderea 

cercetătorilor este la circa 0,6 față de media europeană (circa 4 cercetători la 

1.000 persoane civile ocupate în România, față de aproximativ  7 cercetători la 

1.000 persoane civile ocupate), numărul acestora fiind în scădere (efectul de 

drain-brain). În România, cheltuielile CD pe cap de locuitor sunt de aproape 20 

de ori mai mici decât media UE.  

                                                           
13 Raport ANCSI - “Politicile guvernamentale  de cercetare, dezvoltare şi inovare  în România, 

2014” 
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7. Studiu privind potențialul  bioeconomiei transdisciplinare 

In conformitate cu abordările UE referitoare la bioeconomie ca un domeniu 

trans-sectorial al producerii bioresurselor și al industriilor bazate bioresurse și al 

(bio)economiei circulare, o economie cu „zero-deșeuri”, ciclurile valorice trans-

sectoriale sunt acele cicluri care valorifică superior fluxurile laterale din 

bioeconomie, prin realizarea de produse cu valoare adăugată mare, inclusiv 

inputuri inovative pentru tehnologiile de cultivare a plantelor, cum sunt de exemplu 

biostimulanții pentru plante, și cu recuperarea finală a nutrienților, a apei și a 

energiei reziduale. 

Sistemele bazate pe economia circulară păstrează valoarea adăugată în 

produse cât mai mult timp  posibil  și  elimină deșeurile.  Acestea  mențin  

resursele  în  cadrul economiei  în  cazul  în care  un  produs  a  ajuns  la  sfârșitul  

duratei  sale  de  viață,  astfel  încât  resursele  să  poată  fi utilizate iar și iar, într-o 

manieră productivă și astfel să creeze în continuare valoare. Tranziția către  o  

economie  mai  circulară  impune  schimbări  în  lanțurile  valorice,  de  la  

proiectarea produsului  la  noi  modele  de  afaceri  și  de  piață,  de  la  modalități  

noi  de  transformare  a deșeurilor într-o resursă la moduri noi de comportament al 

consumatorilor. Această tranziție implică  o  schimbare  sistemică  deplină  și  

inovare  nu  numai  în  privința  tehnologiei,  ci  și  în organizații, societate, metode 

de finanțare și politici. Chiar și într-o economie cu un pronunțat caracter  circular,  

vor  persista  unele  elemente  de  linearitate  întrucât  sunt  necesare  resurse 

virgine și sunt eliminate deșeuri reziduale.  

Cererea de biomasă va crește dramatic în deceniile următoare. Până în 

2050, se estimează că populația lumii va ajunge la 9,1 miliarde. Cum este de 

așteptat ca veniturile  să crească, preferințele alimentare și dietele pot, de 

asemenea, să se modifice. Există niște estimări potrivit cărora 9,1 miliarde de 

oameni vor avea nevoie de 70% mai multă hrană și hrană pentru animale decât 

consumă acum. Totodată, cererea de biomasă în sectoare precum energia și 

bioproduse crește de asemenea, cu toate că unele sectoare (de exemplu hârtie) 

pot prezenta o scădere a cererii. În sectoarele industriale este prevăzută o 

tranziție spre materiale biologice și energie verde. Sistemul CDI va trebui să 

contribuie la facilitarea acestei tranziții prin serviciile noi. Dacă procesele sunt 

optimizate putem produce biomasă cu o mai mica influentă asupra mediului.  

Un exemplu ilustrativ pentru oprotunitățile oferite sistemului CDI din 

bioeconomia României este cel al închiderii ciclurilor din industria alimentară. 

Această industrie, cu ponderea cea mai ridicată în PIB-ul României, se 

caracterizează prin lanțuri valorice care nu sunt circulare. Fluxurile laterale sunt 

generate într-o proporție ridicată. O astfel de caracteristică nu este specifică numai 

României, fiind o problemă de sistem la nivel mondial.  Subprodusele din diferitele 

ramuri ale industriei alimentare rezultă într-un procent semnificativ din procesul de 
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producție, care se poate exprima ca Indicele subproduselor (ISP), definit ca fiind 

raportul dintre masa deșeurilor acumulate  raportată la masa produsului 

comercializabil – tabel 5. 

Tab. 15.  Ponderea subproduselor rezultate în cadrul diferitelor ramuri ale 

industriei alimentare. Adaptat după Oreopoulou si Russ14, pentru situația industriei 

alimentare din România 

Ramura industriei 
alimentare 

Subproduse Indicele subproduselor 

Morărit şi panificație 
(inclusiv paste făinoase) 

Refuzuri de ovăz cu tărâțe 
și pleavă 

0,39 

Pleavă de orez 0,11 - 0,18 

Tărâțe de cereale 0,11 - 0,18 

Dunsturi 0,06 - 0,11 

Refuzuri de la separatorul 
de boabe 

0,01 – 0,04 

Paie şi pleavă <0,01 

Coji de ouă (paste făinoase) 0,02 – 0,08 

Resturi de aluat < 0,01 

Prelucrarea cartofilor Coji de cartofi 0,3 - 0,5 

Zahăr din sfeclă Borhot (tăiței de sfeclă 
extrași) 

0,517 

Frunze şi colete de sfeclă 0,191 

Nămol de la carbotare 0,427 

Produse lactate Zer 4,0 -11,3 

Reziduuri din brânzeturi 0,01 – 0,04 

Reziduuri de lapte 0,04 

Conserve şi sucuri de 
legume şi fructe 

Marc / tescovină 0,142 – 0,153 

Tulpini şi resturi de frunze 0,32 – 0,44 

Industria berii Borhot (boabe extrase) 0,192 

Spărturi de boabe 0,024 

Drojdie de bere 0,024 

Vinificație Tescovină / boştină 0,136 – 0,145 

Sediment de limpezire 0,15 – 0,50 

Drojdie de vin 0,03-0,05 

Uleiuri vegetale Coji de floarea-soarelui 0,22 – 0,28 

Fosfatide 0,01-0,015 

Alcool etilic rafinat  Borhot (boabe extrase) 1,19 – 1,23 

Vinasă (fermentare melasă) 9,2 - 10,4 

 

Sistemul CDI din bioeconomia trans-sectorială poate ajuta în tranziția către 

o societate cu deșeuri reduse prin prevenirea transformării sub-produselor în 

deșeuri și valorificarea superioară a respectivelor sub-produse. În timp ce 

dezvoltarea unei societăți cu deșeuri zero necesită luarea în considerare a unor 

factori importanți, în afară de procesare, dezvoltarea durabilă și inovativă a 

proceselor industriale poate ajuta oferind o platformă în atingerea acestui obiectiv.  

                                                           
14 Oreopoulou, V., & Russ, W. (Eds.). (2007). Utilization of by-products and treatment of waste in the food 
industry. New York 
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Până  în  2025  trebuie  să  se  elimine  depozitarea  tuturor deșeurilor  

reciclabile.  Statele  membre  ar  trebui  să  depună  eforturi  pentru  a  elimina  

practic depozitarea deșeurilor până în 2030. 

Majoritatea subproduselor agro-industriale devin deșeuri, în special datorită 

instabilități microbiologice a acestora. In același timp aceste subproduse conțin 

ingrediente valoroase – compuși bioactivi, nutrienți, biopolimeri.  Numai printr-o 

punere în aplicare reușită a sistemelor de valorificare a deșeurilor se pot crea 

peste 180 000 de locuri de muncă directe în UE până în 2030, în plus față de cele 

400 000 de locuri de muncă care se estimează că vor  fi create prin punerea în 

aplicare a legislației în vigoare privind deșeurile15.  

Au fost considerate pentru analiza în baza de date o serie de entități CDI 

care ar putea furniza servicii de închidere a lanțurilor valorice din bioeconomie – 

tab. 6. 

Tab. 16.  Entitățile CDI din domeniul bioeconomiei care ar putea furniza 

servicii certare-inovare de închidere secvențială a lanțurilor valorice din 

bioeconomie, și rezultatele acestora (proiecte, articole, titluri de proprietate 

intelectuală)  în domeniu. 

Entitate CDI 

Număr proiecte 

în domeniul 

bioeconomiei1 

Articole ISI2 
Articole 

Scopus3 
Brevete4 

INCDCP-

ICECHIM 

28 PCCA, 20 

cecuri inovare 
81 155 81 

INCDSB 24 PCCA 72 147 58 

Universitatea 

Dunărea de Jos 

Galati 

7 PCCA 168 192 24 

USAMV 

București,  
12 PCCA 102 144 12 

USAMV Cluj 18 PCCA 124 158 16 

1- www.uefiscdi.ro; 2- ISI Web of Science; 3-Scopus; 4- www.espacenet.com 

Din analiza datelor din tabelului 6 rezultă o poziție bună a INCDCP-

ICECHIM, mai ales în ceea ce privește relația directă cu întreprinderile (proiecte 

de tip cecuri de inovare, realizate la comanda directă a întreprinderilor beneficiare) 

și în ceea ce privește titlurile de proprietate intelectuală (valorificabile prin transfer 

tehnologic / licențiere). 

Dezvoltarea unui ecosistem bioeconomic circular este rezultatul unui de 

transfer de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe CDI între mediul 

public și cel privat, prin implementarea de procedee biotehnologice secvențiale de 

închidere a lanțurilor valorice din bioeconomie și de obținerea a (bio)produselor 

                                                           
15 http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm 

http://www.uefiscdi.ro/
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inovative. Cunoștințele și serviciile noi/îmbunătățite care se vor oferi 

întreprinderilor în timpul și ca urmare a implementării  unor astfel de servicii CDI 

destinate bioeconomiei circulare / lanțrilor valorice trans-sectoriale sunt iliustrate în 

fig. 11. 

 

Fig. 23. Ilustrarea 

serviciilor de  

cercetare si 

inovare furnizate 

pentru a 

transforma 

subproduse agro-

industriale în 

bioproduse cerute 

de piață 

Gradul de noutate în context național și internațional comparativ cu ceea ce 

există pe piață, al serviciilor noi CDI oferite întreprinderilor de către sistemul CDI 

asociat abordărilor trans-sectoriale și trans-disciplinare, este determinat de 

abordarea integrată și interconectată, destinată închiderii unor lanțuri valorice din 

bio-economie, prin procese secvențiale / în cascadă. O caracteristică distinctă a 

serviciilor noi/îmbunătățite oferite întreprinderilor este abordarea integrată și 

interconectată, destinată închiderii unor lanțuri valorice din bio-economie, prin 

procese secvențiale / în cascadă. Co/sub-produsul unui procedeu biotehnologic, 

aplicat în primele etape unui co/sub-produs agro-industrial inițial, devine materie 

primă pentru un alt procedeu biotehnologic – simbioză industrială.Produsul 

rezultat prin aplicarea unui procedeu biotehnologic asupra unui co/sub-produs 

agro-industrial inițial este materie primă pentru un alt procedeu biotehnologic. 

Compușii bioactivi sunt utilizați pentru compoziții cu biodisponibilitate controlată. 

Pentru controlarea bio-disponibilității sunt folosiți bio-polimeri cu caracteristici de 

adsorbțe specifice, ca de ex. (gluco)manani din peretele celular al drojdiilor. Din 

biopolimeri solubili și nano-celuloză se obțin:  bioplastice biodegradabile (ambalaje 

hidrosolubile / bio-degradabile, obiecte din plastic cu probabilitate mare de a 

ajunge în mediu, ca de ex. linguri oscilante de pescuit); noi tipuri de (bio)senzori / 
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matrici pentru bio-diagnoză, produse prin printare 3D inovativă (depunere 

succesivă și compatibilă de straturi de bio-plastice și de compuși pentru bio-

analiză); formulări „inteligente”, care răspund specific la factorii de mediu.  Din fito-

siliciul și din bio-compușii intermediari obținuți prin biosinteze microbiene (acizi 

organici), se bio-nano-sintetizează  acoperiri „inteligente” / bio-mimetice, compuși 

termo-acumulatori, suporturi pentru bio-catalizatori. Hidrolizatele proteice și acizii 

humici formați din melanoidine, sunt combinați în diferite formule de biostimulanți 

pentru plante. (Biostimulanții pentru plante  ameliorează răspunsul plantelor  de 

cultură la stresurile biotice și abiotice și au un rol semnificativ în adaptarea la 

prezentele schimbări climatice.)  

Biomasa microbiană produsă prin biosinteză pe medii cu zer este formulată 

cu bio-aditivi pentru asigurarea unei supraviețuiri ridicate a formelor vegetative, în 

special a bacteriilor gram-negative anaerobe cu acțiune probiotică. In cazul pre-

bioticelor acestea sunt combinate cu diferite pre-biotice (inclusiv prebiotice 

metabolice) pentru compoziții sin-biotice, cu efect cumulat. Enzimele produse prin 

biosinteze microbiene (β-glucanaze, feruoil-esteraze, carbohidrat-esteraze) sunt 

destinate procedeelor de obținere a biopolimerilor solubili și a nanocelulozei 

vegetale. 

 


