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 Rezumat  

  A fost evaluat sistemul CDI din România din domeniul bioeconomiei circulare / 

cicluri trans-sectoriale, prin următorii indicatori: participare la proiecte europene din cadrul 

precedentului ciclu de planificare, 2007-2013; număr de publicații în fluxul internațional de 

cunoaștere;  număr de cereri de brevet naționale și europene. 

  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 echipelor de cercetare-dezvoltare 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 sistemului CDI din domeniul bioeconomic. 

Sistemul CDI din bioeconomie 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. 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.  Valorificarea 

acestora prin noi tehnologii / servicii CDI va duce la creșterea eco-eficienței și a 

profitabilității.  
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Raport privind analiza și evaluarea potențialului de cercetare-

dezvoltare în domeniul bioeconomic 

Analiza SWOT a sistemului CDI din bioeconomie 

Studiu privind potențialul CDI trans-disciplinar 

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.  

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 de producere bioresurse – fig. 1. 

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 

 
  Fig. 1. Cifra de afaceri pentru anul 2014 în bioeconomie și numărul de persoane  

angajate. Date din Bioeconomy Observatory1. 

                                                           
1 https://biobs.jrc.ec.europa.eu/ 
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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 

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. 

Potenţialul 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 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 2  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 

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-

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

performanţă; Bio-analiză.  

Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020 3  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 2014-2020/20254, 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; 

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-regenerabilă5, se 

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

                                                           
3 http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/Prezentare.POC.2014-2020.pdf 
4 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  
5 http://www.minind.ro/energie/STRATEGIA_energetica_actualizata.pdf  

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

1. Unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniul bioeconomiei 

In România, conform Constituţiei, cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 

experimentală şi inovarea (CDI), ca principalele activităţi creatoare de cunoaştere 

şi generatoare de progres economic şi social, sunt susţinute de stat. Spaţiul 

naţional al cercetării este constituit din ansamblul unităţilor şi instituţiilor de drept 

public şi de drept privat care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, ca 

şi din cel al autorităţilor administraţiei publice centrale cu rol în planificarea 

strategică, coordonarea şi de ordonatori de credite pentru fonduri bugetare alocate 

cercetării.    

 In conformitate cu reglementările în vigoare (Ordonanţa nr. 57/2002 privind 

cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, actualizată conform modificărilor şi 

completărilor corespunzătoare), unităţile şi instituţiilor de drept public şi de drept 

privat care fac parte din spaţiul naţional al cercetare sunt: 

✓ institute naţionale de cercetare-dezvoltare; 

✓ instituţii de învăţământ superior, de stat sau private, acreditate sau structuri de 

cerce-tare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform 

Cartei universitare; 

✓ institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei 

Române sau a academiilor de ramură; 

✓ institute sau centre de cercetare-dezvoltare fără scop patrimonial, recunoscute 

de utilitate publică; 

✓ alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii 

publice ori de drept public, sau ca persoane juridice de drept privat, fără scop 

patrimonial 

✓ centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri 

internaţionale; 

✓ alte instituţii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate şi 

cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite 
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✓ alte organizaţii neguvernamentale, fără scop patrimonial, care au ca obiect de 

activitate şi cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite 

✓ institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor 

naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome; 

✓ societăţi comerciale care au ca principal obiect de activitate cercetarea-

dezvoltarea  

✓ societăţi comerciale care au în obiectul de activitate şi cercetarea-dezvoltarea 

sau struc-turi ale acestora legal constituite. 

În prezent, sistemul CDI din România cuprinde Sistemul de cercetare, 

dezvoltare tehnologică și inovare (CD&I) din România cuprinde 268 organizaţii 

CD&I publice și circa 600 de întreprinderi. Dintre organizațiile publice, 56 sunt 

universităţi publice autorizate, 51 sunt institute CD naţionale (dintre care 49 

coordonate de Ministerul Educaţiei Naţionale), iar restul de 65 sunt instituţii de 

cercetare şi centre ale Academiei Române și ale academiilor de ramură. Reţeaua 

Naţională pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (ReNITT) cuprinde 50 organizaţii 

specifice: centre de transfer tehnologic, centre de informaţii tehnologice, 

incubatoarele de tehnologie şi afaceri, 4 parcuri de ştiinţă şi tehnologie. 

România are puțini cercetători, comparativ cu media UE, iar numărul lor 

este în scădere. În România, cheltuielile CD pe cap de locuitor sunt de aproape 20 

de ori mai mici decât media europeană. Cererea de cercetare şi inovare este 

scăzută, nu este stimulată, şi nici nu stimulează suficient alte sectoare economice. 

Pentru evaluarea potenţialului de cercetare fundamentală şi aplicativă in 

domeniul biorafinare s-a realizat o bază de date. In baza de date 

www.isiwebofscience.com s-au identificat unităţile de cercetare şi învăţământ 

superior care au avut realizări ştiinţifice în domeniul bioeconomie – cicluri valorice 

trans-sectoriale.  

Au fost monitorizate în total 98 instituţii de învăţământ superior şi de 

cercetare, din care: 5 unităţi care apartin Academiei Române de Ştiinţe, 40 de 

Universităţi*) şi 53 de Instituţii de Cercetare şi Dezvoltare Naţionale**). 

*) Universităţile monitorizate: Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bac[u; 

Universitatea ''1 Decembrie 1918'', Alba Iulia; Universitatea ''Alexandru Ioan 

Cuza'', Iaşi; Universitatea ''Aurel Vlaicu'', Arad; Universitatea ''Babes-Bolyai'', Cluj-

Napoca; Universitatea ''Constantin Brancusi'', Targu-Jiu; Universitatea de 

Medicina şi Farmacie ''Carol Davila'', Bucureşti; Universitatea de Medicină şi 

Farmacie "Iuliu Hatieganu", Cluj-Napoca; Universitatea de Medicină şi Farmacie 

''Grigore T Popa'', Iaşi; Universitatea de Medicină şi Farmacie ''Victor Babes'', 

Timişoara; Universitatea de Medicină şi Farmacie, Craiova; Universitatea de 

Medicina şi Farmacie, Targu-Mures; Universitatea de Nord , Baia Mare; 

Universitatea de Petrol şi Gaze, Ploiedsti, Universitatea de Stiinte Agricole a 

Banatului, Timişoara; Universitatea de Stiinte Agricole şi Medicina Veterinara ''Ion 
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Ionescu de la Brad'', Iaşi; Universitatea de Stiinte Agricole şi Medicina Veterinara, 

Cluj-Napoca; Universitatea de Stiinte Agronomice şi Medicina Veterinara, 

Bucureşti; Universitatea de Vest, Timişoara; Universitatea din Bucureşti; 

Universitatea din Craiova; Universitatea din Oradea; Universitatea din Petroşani; 

Universitatea din Piteşti; Universitatea ''Dunărea de Jos'', Galaţi; Universitatea 

''Eftimie Murgu'', Reşita; Universitatea ''Lucian Blaga'', Sibiu; Universitatea 

Maritimă, Constanţa; Universitatea Naţională de Aparare; Universitatea ''Ovidius'', 

Constanta; Universitatea ''Petru Maior'', Targu-Mures; Universitatea ''Politehnica'', 

Bucureşti; Universitatea ''Politehnica'', Timişoara; Universitatea ''Stefan cel Mare'', 

Suceava; Universitatea Tehnica Cluj-Napoca; Universitatea Tehnica de 

Constructii, Bucureşti; Universitatea Tehnica ''Gheorghe Asachi'', Iaşi; 

Universitatea ''Transilvania'', Braşov; Universitatea ''Valahia'', Targoviste;  

**) Instituţii de Cecetare şi Dezvoltare Naţionale monitorizate: INCD 

Chimico-Farmaceutica - ICCF Bucureşti; INCD în domeniul Goeologiei, Geofizicii, 

Geochimiei şi Teledetectiei – IGR; INCD în Construcţii şi Economia Construcţiilor - 

INCERC Bucureşti; INCD în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS, 

Bucureşti; INCD în Domeniul Patologiei şi Stiintelor Biomedicale ''Victor Babes''; 

INCD în Informatică - ICI Bucureşti; INCD în Sudura şi Încercări de Materiale - 

ISIM Timişoara; INCD în Turism - INCDT Bucureşti; INCD Marină ''Grigore Antipa'' 

- INCDM Constanţa; INCD pentru Comunicatii - INSCC Bucureşti; INCD pentru 

Ecologie Industrială – ECOIND; INCD pentru Electrochimie şi Materie Condensată 

- INCMC Timişoara; INCD pentru Energie - ICEMENERG Bucureşti; INCD pentru 

Fizica Laserilor Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR Bucureşti; INCD pentru Fizica 

Materialelor INCDFM Bucureşti; INCD pentru Fizica Pământului - INCDFP 

Bucureşti; INCD pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ''Horia Hulubei'' - IFIN-HH, 

Bucureşti; INCD pentru Fizică Tehnica - IFT, Iaşi; INCD pentru Geologie şi 

Geoecologie Marina - GEOECOMAR Bucureşti; INCD pentru Inginerie Electrica -

ICPE-CA Bucureşti; INCD pentru Masini Agricole şi Instalatii Destinate Agriculturii 

şi Industriei Alimentare; INCD pentru Mecanica Fina - CEFIN Bucureşti; INCD 

pentru Microtehnologie; INCD pentru Stiinte Biologice; INCD Chimico-

Farmaceutica- ICCF Bucureşti; INCD în domeniul Goeologiei, Geofizicii, 

Geochimiei şi Teledetectiei – IGR; INCD în Construcţii şi Economia Construcţiilor - 

INCERC Bucureşti; INCD în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS, 

Bucureşti; INCD în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale ''Victor Babeş''; 

INCD în Informatică - ICI Bucureşti; INCD în Sudură şi Încercări de Materiale - 

ISIM Timişoara; INCD în Turism - INCDT Bucureşti; INCD Marină ''Grigore Antipa'' 

- INCDM Constanţa; INCD pentru Comunicaţii - INSCC Bucureşti; INCD pentru 

Ecologie Industrială – ECOIND; INCD pentru Electrochimie şi Materie Condensată 

- INCMC Timişoara; INCD pentru Energie - ICEMENERG Bucureşti; INCD pentru 

Fizica Laserilor Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR Bucureşti; INCD pentru Fizica 
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Materialelor INCDFM Bucureşti; INCD pentru Fizica Pământului - INCDFP 

Bucureşti; INCD pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ''Horia Hulubei'' - IFIN-HH, 

Bucureşti; INCD pentru Fizica Tehnica - IFT, Iaşi; INCD pentru Geologie şi 

Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti; INCD pentru Inginerie Electrica -

ICPE-CA Bucureşti; INCD pentru Masini Agricole şi Instalatii Destinate Agriculturii 

şi Industriei Alimentare; INCD pentru Mecanica Fina - CEFIN Bucureşti; INCD 

pentru Microtehnologie; INCD pentru Stiinte Biologice; INCD pentru Tehnologii 

Criogenice şi Izotopice - ICSI Ramnicu Valcea; INCD pentru Tehnologii Izotopice 

şi Moleculare - INCDTIM Cluj-Napoca; INCD pentru Textile şi Pielărie - INCDTP 

Bucureşti; INCD Turbomotoare - COMOTI Bucureşti. 

 Toate documentele programatice referitoare la strategiile referitoare la bio-

economie în România fac trimitere la potenţialul agricol (prin care se înţelege în 

primul rând cultura plantelor de câmp). La nivel european s-au definit 4 lanţuri 

valoric 6 : Lanţul valoric 1 (LC1): De la materii prime lignocelulozice la 

biocombustibili avansaţi, produse chimice realizate din bioresurse şi biomateriale; 

Lanţul valoric 2 (LC2),  Noua generaţie de lanţ valoric pe baza silviculturii; Lanţul 

valoric 3 (LC3), Noua generaţie de lanţ valoric pe baze agricole; Lanţul valoric 4 

(LC4), Noi lanţuri valorice în curs de dezvoltare pe bază de deşeuri (organice). 

Strategiile naţionale fac referire de fapt în primul rând la LC3, întrucât potenţialul 

lanţurilor valorice asociate agriculturii / culturii plantelor de câmp este în mod 

evident sub-utilizat. Din acest motiv este mai corect să delimităm pentru România 

un domeniu al agro-bio-economiei, respectiv al lanţurilor valorice care se bazează 

pe producţia vegetală (care includ nu numai LC3, dar şi LC1 şi LC3). Aceste 

lanțuri valorice au fost utilizate pentru evaluarea potențialului CDI în domeniul 

bioeconomiei. 

2. Evaluarea potențialului CDI din domeniul bioeconomiei prin prisma 

participării la proiecte europene 

 A fost evaluată contribuția Sistemului CDI din România la participarea în 

cadrul proiectelor europene în cadrul precedentelor competiții, din ciclu 

programatic 2007-2013. Au fost în considerare tot ceea ce în ciclul de programare 

2007-2013 a fost inclus în cadrul conceptului de Spaţiu European al Cercetării 

(SEC – ERA, European Research Area), carre îmbină: o „piaţă internă” europeană 

pentru cercetare, în care cercetătorii, tehnologiile şi cunoştinţele circulă liber; o 

coordonare eficientă la nivel european a activităţilor, a programelor şi a politicilor 

de cercetare naţionale şi regionale; precum şi iniţiative puse în aplicare şi finanţate 

la nivel european. S-au realizat progrese din momentul în care conceptul a fost 

aprobat la Consiliul European de la Lisabona în 2000. Spaţiul European de 

Cercetare a devenit o referinţă cheie pentru politica de cercetare în Europa. Cu 

                                                           
6 http://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/BBIJUannualWorkplan2014.pdf  

http://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/BBIJUannualWorkplan2014.pdf
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toate acestea, mai sunt multe de făcut până la realizarea SEC, în special pentru 

depăşirea fragmentării activităţilor, a programelor şi a politicilor de cercetare din 

Europa. Spaţiul European de Cercetare de care au nevoie comunitatea ştiinţifică, 

întreprinderile şi cetăţenii ar trebui să aibă următoarele caracteristici: 

– un flux adecvat de cercetători competenţi, cu un nivel ridicat de mobilitate între 

instituţii, discipline, sectoare şi ţări; 

– infrastructuri de cercetare de nivel internaţional, integrate, interconectate şi 

accesibile echipelor de cercetare din toată Europa şi din lume, în special datorită 

noilor generaţii de infrastructuri de comunicaţii electronice; 

– instituţii de cercetare excelente, angajate într-o cooperare şi în parteneriate 

public-privat eficiente, care formează nucleul „grupurilor” de cercetare şi inovaţie, 

inclusiv „comunităţile virtuale de cercetare”, specializate mai ales în domeniile 

interdisciplinare şi care atrag o masă critică de resurse umane şi financiare; 

– un schimb de cunoştinţe eficient, în special între cercetarea publică şi industrie, 

precum şi cu publicul larg; 

– programe şi priorităţi de cercetare bine coordonate, inclusiv un volum 

semnificativ de investiţii în cercetarea publică, programate în comun la nivel 

european, implicând priorităţi comune, o implementare coordonată şi o evaluare 

comună; precum şi 

- o mare deschidere a Spaţiului European de Cercetare către lume, cu un accent 

special pe ţările învecinate şi cu un angajament serios faţă de abordarea 

provocărilor globale cu partenerii Europei. 

Obiectivele enunţate pentru Spaţiul European al Cercetării au fost atinse cu 

ajutorul unei întregi serii de instrumente de finanţare grupate in diferite programe. 

Aceste instrumente de finanţare nu se limitează numai la cele din Programul 

Cadru 7 (FP7), ci se regăsesc in numeroase altele. Dezbaterea este pentru cei 

care considera ca toata aceasta diversitate de programe contribuie la creşterea 

fragmentarii spaţiului european in loc sa contribuie la  unificarea lui.  

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. 

Această situație a fost reglementată în cadrul ciclului de programare actual, 

în care se majoritatea programelor de cercetare au fost reunite în cadrul 

Programului H2020, iar cele care nu sunt efectiv parte constitutivă a H2020, cum 

este JU BBI, utilizează aceleași instrumente și platforme de lucru. 
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In fig. 2 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 (European Science 

Foundation, ESF; Cadrul Intergovernnamental de Cooperare in ştiinţa si 

tehnologie, COST; Reţeaua pan-europeana de proiecte de cercetare-dezvoltare 

industriala orientata spre piaţa, Eureka). 

  

 Fig. 2. 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. 

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 
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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. 3. 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 

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 



12 
 

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 

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 
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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. 

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-
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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. 

  

3. Evaluarea potențialului de contribuție la dezvoltarea cunoașterii din 

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.4. Numărul de lucrări indexate în baza de date ISI Thompson din domeniul 

bioeconomiei și ponderea în PIB a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare 
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 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 

retrogradat pe ultima poziție din clasamentul inovării 7  - fig. 4. In anii anteriori 

România avea o poziție mai bună, fiind la limita inovatorilor medii. 

 
 Fig. 5. 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 

                                                           
7 http://www.urenio.org/el/wp-content/uploads/2015/10/1.2.-Innovation-Union-Scoreboard-2015.pdf 
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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. 

 
Fig. 6. 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 
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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 

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 . 

4. Evaluarea potențialului de inovare 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. 
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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.  

 
Fig. 7. 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. 2. 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 
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 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 

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 
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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 

(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. 8. 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 
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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. 9.  

 
Fig. 9. 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 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 

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.  

 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; 
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✓ 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. 

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). 

  

5. Analiza SWOT a sistemului CDI din bioeconomie 

 In tab. 3 sunt prezentate principalele puncte tari și puncte slabe identificate 

pentru sistemul CDI din bioeconomie românească. 

Tab.3. Principalele puncte tari şi puncte slabe identificate în sistemul CDI 

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. 
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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), 

dar și faptului că industria alimentară (cu corolarul ei, industria de suplimente 

nutritive / nutraceutice) este industria cu cea mai mare pondere în PIB. 

  

 Fig. 10. 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 
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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.  

Tab. 4. 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 cercetători8 (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 
                                                           
8 Raport ANCSI - “Politicile guvernamentale  de cercetare, dezvoltare şi inovare  în România, 2014” 
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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.  

 

6. Studiu privind potențialul CDI transdisciplinar 

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 
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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 

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. 5.  Ponderea subproduselor rezultate în cadrul diferitelor ramuri ale 

industriei alimentare. Adaptat după Oreopoulou si Russ9, 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 

                                                           
9 Oreopoulou, V., & Russ, W. (Eds.). (2007). Utilization of by-products and treatment of waste in the food 
industry. New York 
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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.  

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 deșeurile10.  

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. 6.  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). 

                                                           
10 http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm 

http://www.uefiscdi.ro/
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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 

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. 11. 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 
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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 / 

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. 
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 Concluzii 

1. A fost evaluat sistemul CDI din România din domeniul bioeconomiei 

circulare / cicluri trans-sectoriale, prin următorii indicatori: participare la proiecte 

europene din cadrul precedentului ciclu de planificare, 2007-2013; număr de 

publicații în fluxul internațional de cunoaștere;  număr de cereri de brevet naționale 

și europene. 

2. 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 

de vedere al valorii per locuitor România a atras printre cele cea mai mici sume. 

3. 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. 

4. Rezultate interesante pentru bioeconomie și mai ales pentru bioeconomia 

circulară / ciclurile valorice trans-sectoriale au fost obținute prin proiectele Life, ca 

de ex. proiectul LIFE07 ENV/RO/000690Aplicarea principiilor ecosistemelor 

industriale în dezvoltarea regională – ECOREG. 

5. Contribuția echipelor de cercetare-dezvoltare din România la dezvoltarea 

cunoașterii a devenit semnificativă în ultimii ani cu peste 9000 de articole cotate 

ISI în ultimii 5 ani. 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, 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. 

6. 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. 

7. In România, în domeniul bioeconomieic, 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 
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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.  

8. 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. 

9. 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.  

10. Din punct de vedere istoric persoanele fizice sunt dominante în depunerea 

de 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 

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. 

11. A fost realizată o analiză SWOT a sistemului CDI din domeniul 

bioeconomic. Sistemul CDI din bioeconomie 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. 

12. 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. 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.  Valorificarea acestora prin noi tehnologii / servicii CDI va duce la 

creșterea eco-eficienței și a profitabilității. 

 


