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Abrevieri 

CDI - Cercetare, dezvoltare, inovare  

INCDSB - Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Știinţe Biologice 

PNIII - Planul Naţional de Cercetare 

POC - Programul Operațional Competitivitate 

RRI - Inovaţia cercetării responsabile (responsabile research innovation) 

RIS3 - Research innovation strategy for smart specialisation  

SNCDI - Strategia Naţională de Cercetare Dezvoltare Inovare 

SWOT - Analiza puncte forte, slabe, oportunităţi, ameninţări 

TOWS - Strategii puncte forte/ oportunităţi/ ameninţări, puncte slabe/ oportunităţi/ ameninţări 

TT- transfer tehnologic 
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I.  CONTEXTUL GENERAL 

I.1.  INTRODUCERE  

Politica de cercetare1 asumată de guvernul României prin diferitele documente programatice îşi 
dorește a se alinia agendei şi obiectivelor ERA, propunând dezvoltarea ştiinţei ca element de bază al 
creşterii competitivităţii economiei naţionale în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii. Mai mult de atât, 
conform Strategiei Naționale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare 2014-2020, se dorește ca investițiile 
private in CDI să ajungă să reprezinte 1% din PIB pana in 20202. Cu toate acestea, noul ciclu de strategii 
își asuma că ținta de creștere a competitivității economice a țării prin cercetare nu a fost atinsă, 
„inovarea nu reprezintă un factor central al dezvoltării economice şi sociale în România (...) rezultatele 
ciclului următor depind de construirea şi menţinerea unui larg parteneriat pentru inovare.” 

În acest context, Strategia Naţională de Cercetare Dezvoltare şi Inovare 2014-2020 
prezintă următorul angajament: 
- Asigurarea resurselor. Statul planifică şi aprobă bugete publice multianuale pentru CD, 
cu respectarea ţintei angajate pentru 2020. 
- Predictibilitatea. Mediul CDI se bucură de reguli clare şi stabile, de repere de excelenţă 
internaţionale, care încurajează colaborarea şi competiţia în sistem. 
- Credibilizarea parteneriatului public-privat. Sectorul public şi cel privat evoluează 
corelat, mobilizând cheltuieli private pentru CD care să atingă 1% din PIB, în 2020.  

 

 

Fig 1. – Metoda Coordonării Deschise (Open Method of Coordination) o viziune de ansamblu a 
strategiilor de dezvoltare în domeniul CDI 

Preluând în mod critic realizările obținute, cât şi țintele ratate din Planul Național de Cercetare 
anterior, dar şi concluziile evaluării strategia Europa 20203, plecând de la dezideratele strategiei 
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actuale de sprijinire a impactului măsurabil socio economic al CDI, se va tinde către „dezvoltarea unor 
institute de cercetare performante, capabile să devină operatori regionali sau globali".4 

 

În acest context, şi luând ca domeniu de referinţă conservarea biodiversității, descoperirea de noi 
lanturi valorice5 care sa permită siguranța și bunăstarea vieții in condițiile schimbărilor climatice si 
impactului negativ asupra mediului înconjurător a activităților întreprinse de om, Institutul Național 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice6, cu o largă deschidere internațională, urmărește 
cel puțin unele din obiectivele conținute în SNCDI 2014 - 2020  cât şi realizarea proiectului 
fanion „Centrul Internațional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluviu - Mare" – DANUBIUS 
Murighiol, infrastructura centrală a Danubius RI, al  doilea proiect  strategic  al  României  aflat pe 
foaia de parcurs ESFRI 2016. De interes major pentru SNCDI va fi şi Programul Operațional  
Competitivitate, în cadrul căruia INCDSB este menționat ca beneficiar strategic al fondurilor 
nerambursabile axei 1 infrastructura de cercetare mare pentru proiectului DANUBIUS RI.7 

 
Următoarele domenii de specializare inteligentă au fost identificate în cadrul Strategiei Naționale de 
Cercetare Inovare 2014‐2020 care vor fi susținute prin Programul Operațional Competitivitate și la 
care INCDSB răspunde prin serviciile de cercetare pe care le-a dezvoltat și dorește să le dezvolte în 
perioada 2018-2022. 

 bioeconomie 
 energie, mediu și schimbări climatice 

Activitatea de cercetare desfăşurată de către INCDSB  sub egida unui brand de cercetare internațional 
vizibil - „laboratoarele vieții” - se desfășoară în cadrul celor 3 piloni care sunt domeniile principale de 
cercetare ale institutului: 

1. Biomedicina / Sănătate (biologie celulară şi moleculară; dinamică moleculară şi citometrie în 
flux; fiziologie şi biochimie; biotehnologii medicale etc). 

2. Mediu si biodiversitate (taxonomie, palinologie, ecogenomică, evaluarea factorilor de risc de 
mediu; caracterizarea ecosistemelor naturale, agricole şi antropice precum şi a factorilor de 
mediu care afectează statusul acestor ecosisteme; remediere, restaurare şi conservare etc) 

3. Agricultură, alimentaţie si nutriţie  (biologia plantelor ; biotehnologii vegetale şi agricole; 
suplimente alimentare – fundamentare, obţinere, formulare, caracterizare, trasabilitate, 
sigurantă, etc). 

Toți cei 3 piloni de activitate sunt susținuți de o structură orizontală, care acționează transversal. 
Această structură orizontală este reprezentată de bioanaliză, bioinformatică, bioproduse si 
biotehnologii. Bioeconomia este astfel inclusă în activitatea institutului, asigurându-se dezvoltarea 
către dezideratul European şi nevoia națională: servicii de cercetare cu impact socio economic 
măsurabil, cuantificabil în scopul unei dezvoltări sustenabile.  
 
Principalele trei direcții sunt „sine qua non“ legate de structura orizontală creată de alte 4 domenii de 
activitate ale institutului. Nici una dintre cele trei direcții principale (coloana vertebrală) a activităților 
de cercetare nu se pot desfăşura fără sprijinul „structurii orizontale 4 B“ (4B = Bioanaliză; 
Bioinformatică; Biotechnologii, Bioproduse) (a se vedea figura alaturată): 
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Fig. 2- Domenii de activitate, imaginea de ansamblu 

Brandul științific al INCDSB 

INCDSB este, din anul 2011, Centru  Afiliat ICGEB (International Centre for Genetic Engineering and 
Biotechnologies), organizație dedicată cercetărilor aplicate avansate şi instruirii profesionale în 
domeniul biologiei moleculare şi biotehnologiilor.  
Această afiliere reprezintă o realizare majoră pentru INCDSB, conferindu-i institutului avantaje 
competitive atât prin expunerea internațională, legitimizarea națională cât şi posibilitatea de realizare 
a unor noi parteneriate puternice în scopul derulării proiectelor de cercetare. De asemenea, afilierea 
INCDSB la ICGEB: 

 Asigură unicitatea institutului la nivel național (deoarece ICGEB oferă calitatea de Centru 
Afiliat unei singure organizații per Stat Membru), 

 Arata că INCDSB este un actor activ în cadrul rețelei globale de cercetare, reprezentând cu 
onoare cercetarea românească. 

Astfel, INCDSB beneficiază de resursele şi serviciile Centrului (ICGEB), de activități de instruire şi 
programe de finanțare. INCDSB evaluează proiecte naționale, le selectează  şi  le transmite spre 
evaluare în vederea finanțarii la ICGEB.  

INCDSB a organizat ultimele 2 expediții guvernamentale ROICE, urmând a demara procedura necesară 
pentru a deveni  operator național pentru cercetări în medii extreme în Artica şi Antarctica8. 

În ceea ce privește asigurarea competitivității științifice a institutului prin participarea în rețele pentru 
apropierea de cerințele pieții, institutul a demarat acțiuni suport pentru proiectele şi initativele 
majore cum ar fi înființarea sau dobândirea calității de membru în diferite clustere ca de exemplu 
Clusterul Biogasinno – Energie sustenabilă, IND-AGRO-POL -  inovarea şi colaborarea în sectorul 
construcțiilor de echipamente tehnice destinate agriculturii şi industriei alimentare şi în sectoarele 
conexe, în scopul consolidării competitivității şi dezvoltării durabile sau Clusterul 3D-BS, inițiat de 
INCDSB în scopul promovării serviciilor DANUBIUS RI şi contribuirea la sustenabilitatea şi 
suportabilitatea infrastructurii Danubius Hub Murighiol.  

Bio-economie  
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În vederea susținerii şi dezvoltării de parteneriate de tip public-public sau public-privat, INCDSB este 
membru în cadrul infrastructurii distribuite în domeniul bioeconomie – corelat cu domeniul sănătate și 
alimentație al ESFRI, RORIC-NeXT-BioNAN. 

INCDSB este partener național9 în proiectul fanion inclus pe foaia ESFRI 2016, strategia UE pentru 
Delta Dunării, DANUBIUS-RI, responsabil pentru finanțarea celor 3 componente investiționale ce se 
vor situa în România - Hubul de la Murighiol, Centrul de Date şi supersite-urile localizate în Delta 
Dunării. 

I.2. PROGRESELE INREGISTRATE FAȚĂ  DE STRATEGIA DE DEZVOLTARE  2015-
2019 

INCDSB a întreprins următoarele măsuri în scopul diminuării sau eliminării punctelor slabe reieșite in 
urma analizei SWOT incluse in strategia de dezvoltare instituțională anterioară. Institutul își dorește 
astfel să aibă un demers transparent și eficient al transformării oportunităților identificate în surse de 
dezvoltare și să răspundă astfel obiectivelor Strategiei Naționale de Cercetare – Dezvoltare - Inovare 
2014-2020 . 

A. Îmbunătățirea “marketingului” științific,  impactul socio - economic (aplicabilitatea) 
activității de cercetare a INCDSB:  

 
Promovarea rezultatelor cercetărilor și lucrări științifice: apariții în Market Watch, Science, Nature, alte 
reviste naționale și internaționale 10. Trendul ascendent al numărului și calității articolelor științifice 
publicate de cercetători din cadrul INCDSB și premiate la nivel național, a fost reconfirmat in anul 2012 
de o realizare de excepție: articolul publicat in SCIENCE, cea de-a doua cea mai prestigioasă revistă de 
știință din lume („Recent Plant Diversity Changes on Europe's Mountain Summits” / “Modificări 
recente ale diversității plantelor pe varfurile muntoase europene”), la care unul dintre coautori are 
afiliere la INCDSB. Aceste rezultate au fost citate până acum de peste 300 de ori de către comunitatea 
științifică internațională.https://www.altmetric.com/details/704862. Alte articole cu impact deosebit 
în lumea științifică sunt: Recent Plant Diversity Change on Europe`s Mountain Summit - Science, 336, 
353 (2012) DOI: 10.112/science.1219033 și An early warning signal for a continental-scale response to 
ongoing climate change - Nature Climate Change, DOI:10.1038/NCLIMATE 1329:1-5. 

Ajungând in anul 2014, INCDSB a avut un număr de peste 20 de articole științifice premiate la nivel 
național (o creștere de peste 300% față de anul de referință 2007): 1 loc I, 12 articole în zona roșie și 
10 articole in zona galbenă. În anul următor (2015) s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului 
total de articole premiate și anume 34, dintre care: 1 loc I, 19 articole în zona roșie și 14 articole în 
zona galbenă. În competiția desfășurată pentru premierea rezultatelor cercetarii în anul 2016, s-a 
observat în principal creșterea semnificativă a calității articolelor publicate: 4 locuri I, 15 articole în 
zona roșie și 6 articole în zona galbenă, totul culminând cu articolul publicat, în calitate de coautor și 
afiliere la INCDSB, în cea mai prestigioasă revistă științifică din lume – NATURE. Articolul publicat pe 25 
iulie 2016 în revista Nature (“Genomic insights into the origin of farming in the ancient Near East” / 
“Perspective genomice despre originea agriculturii în vechiul Orient Apropiat”) a stârnit foarte mult 
interes din partea comunității științifice și nu numai, aceste rezultate apărând în aproximativ 40 de 
articole de presă, 10 bloguri de știință, wikipedia, etc.  
https://www.nature.com/nature/journal/v536/n7617/nature19310/metrics 
https://www.altmetric.com/details/10025658/news 

https://www.altmetric.com/details/704862
https://www.nature.com/nature/journal/v536/n7617/nature19310/metrics
https://www.altmetric.com/details/10025658/news
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Același trend ascendent al calității lucrărilor publicate se observă in anii următorii conform tabelelor 
de mai jos: 
 
Tabel 1 - Articole publicate in Q1 in Web of Science  
 

An Nr articole publicate in Q1 WoS 

2014 10 

2015 12 

2016 17 

2017 21 

 
Tabel 2 - Articole publicate în reviste științifice indexate Web of Science, Scopus, BDI sau European 
Reference Index for the Humanities (ERIH Plus) pentru perioada 2014-2017: 

2014 111 

2015 126 

2016 121 

2017 105 

Total 463 

 

Tabel 3 -  Numarul citarilor articolelor INCDSB în perioada 2014-2017 

2014 612 

2015 780 

2016 1012 

2017 1098 

Media aritmetică 875.5 

 

Tabel 4 - Carti de specialitate sau capitole de carte publicate  în perioada 2014-2017  

2014 7 

2015 4 

2016 25 

2017 6 

Total 42 

 

2. Îmbunătățirea transferului de cunoștințe, de tehnologii și sprijinirea IMMurilor în a prelua 
inovația dezvoltată de INCDSB s-a realizat prin implementarea unui număr mare de proiecte 
(aprox. 46) în parteneriat cu IMM-urile beneficiare ale tehnologiilor elaborate. Un exemplu in 
acest sens îl reprezintă proiectul POC axa 1 acțiunea 1.2.3 G (Parteneriate pentru transferul de 
cunoștințe): proiectul FITOCOM, POC 83/2016 „Metode inovative de valorificare a resurselor 
naturale și îmbunătățire a eficienței nutriționale a fitoproduselor- contribuții la creșterea 
competitivității micilor întreprinderi”. Proiectul menționat vizează transferul de cunostințe 
(metodologii de lucru, instrumente, strategii personalizate) rezultate in urma cercetărilor.  
 



9 
 

B. Sporitea oportunităților pentru echipe mixte de cercetare (cercetători români și 

cercetători străini), interdisciplinaritatea cercetărilor prin oportunități de lucru 

inter-departamente, creșterea productivității activității de cercetare a personalului 
angajat 
 

INCDSB are in structura sa atât filiale (cu personalitate juridica) cât și sucursale (fără personalitate 
juridica). Structura organizatorică trebuie să răspundă provocărilor specifice. Cu toate acestea, 
institutul acordă prioritate maximă oportunităților pentru dezvoltarea cercetării interdisciplinare si 
colaborării intre diferitele departamente. Un exemplu in acest sens este proiectul POC  axa  1 masura 
1.1.4 E (Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea 
capaictății de cercetare-dezvoltare), contract nr.24/2016 MODASYS „Modelarea proiectarea si 
analiza sistemelor sintetice capabile de auto asamblare”. Obiectivul științific general al proiectului 
constă în introducerea şi dezvoltarea în Romania a cercetărilor în domeniul nanotehnologiei bazate 
pe ADN şi creşterea capacităţilor şi competenţelor ştiinţifice ale cercetătorilor români, astfel încât să 
aibă loc creşterea participării româneşti în cercetare la nivelul UE. Acest obiectiv va fi atins prin 
realizarea de activităţi de cercetare în domeniul nanotehnologiei, prin participarea unui cercetător 
din străinătate, cu rezultate concrete în domeniu şi care conduce, la nivel ştiinţific, echipa de 
cercetători a institutului INCDSB.  
 

C. Îmbunătățirea capacității de brevetare  

INCDS este implicat in derularea unui număr de 46 de proiecte cu agenti economici, din care au 
rezultat 11 brevete de invenție și 25 de cereri de brevete, dintre acestea 15 fiind premiate cu medalii 
de aur și argint la saloanele internaționale de inventică (Geneva si Brussels). 
 

Tabel 5 - Brevete de invenţie internaționale acordate EPO, USPTO 

Nr. Titlul Identificator Nr înreg. Inventatori / titulari 

 

MATERIAU 
VISCOELASTIQUE OBTENU 
PAR LIQUEFACTION 
HYDROTHERMALE DE 
MICROALGUES 

https://bases-
brevets.inpi.fr/fr/docum
ent/FR3011002.html?s=1
457182446720&p=5&cH
ash=3482 

FR3011002 / 
WO2015044891
A1 

Audo M., Bujoli B., 
Chailleux E., Legrand J., 
Lepine O., Paraschiv M., 
Queffelec C, Tazerout M. 

TOTAL    1 

 
 

I.3. SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ A ACTIVITĂȚII DE CERCETARE  

A. CONTEXTUL EUROPEAN PRIVIND SUSTENABILITATEA FINANCIARA SI PRODUCTIVITATEA ACTIVITĂȚII 

DE CERCETARE 

“Raportul The Economic Rationale for Public R&I Funding and its Impact aduce argumente solide în 
sprijinul contribuției clare pe care o au investițiile în cercetare și inovare asupra productivității și 
creșterii economice, cuantificând la 15% contribuția domeniului CDI la creșterile de productivitate din 
Europa în perioada 2000-2013. De asemenea, conform unui studiu recent o creștere în medie cu 10% a 
investițiilor în cercetare ar conduce la creșteri ale productivității între 1,1%-1,4%. Pornind de la media 

https://bases-brevets.inpi.fr/fr/document/FR3011002.html?s=1457182446720&p=5&cHash=3482
https://bases-brevets.inpi.fr/fr/document/FR3011002.html?s=1457182446720&p=5&cHash=3482
https://bases-brevets.inpi.fr/fr/document/FR3011002.html?s=1457182446720&p=5&cHash=3482
https://bases-brevets.inpi.fr/fr/document/FR3011002.html?s=1457182446720&p=5&cHash=3482
https://bases-brevets.inpi.fr/fr/document/FR3011002.html?s=1457182446720&p=5&cHash=3482
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europeană a investițiilor în cercetare de 2,03% din PIB în 2015, o creștere cu 10% a investițiilor CDI 
reprezintă 0,2% din PIB, iar o creștere cu 1,1% în productivitatea muncii ar însemna o creștere de 1,1% 
din PIB. În concluzie, aceasta înseamnă o creștere în PIB în termeni absoluți de la 0,2% la 1,1%, deci un 
efect de multiplicare de peste 5 ori al investițiilor din cercetare reflectată în creșterea PIB-ului și 
calculată ca medie în UE” 11 
 
În raportul statistic publicat de EUROSTAT12 privind performanța față de indicatorii Europa 202013, se 
arată că argumentele mai sus redate sunt fundamentate, sectorul privat și-a mărit considerabil 
contribuția in cercetare-dezvoltare, aportul înregistrează o creștere semnificativă de la 1,12% din PIB 
la nivelul lui 2006 la 1,36% in 2016, așadar creșterea a fost de 17,9%. . 

 
 

B.  INFRASTRUCTURA DE CERCETARE: PLAN DE INVESTIȚII ȘI STRATEGIA 

INCDSB răspunde SNCDI 2014-2020, se aliniază direcției Europa 2020 dată de strategia de specializare 
inteligentă regională și  se va ridica la nivelul oportunității de a dezvolta poli regionali de cercetare.    
DANUBIUS-RI, proiect fanion aflat pe foaia de parcurs ESFRI 2016 și Rețeaua distribuită de 
infrastructuri CDI respectiv  RoRIC NexT BioNAN sunt cele doua repere majore de importanță 
națională și europeană cu impact direct în dezvoltarea ofertei de CDI în bioeconomie. 
  
Acestea vor fi elemente de suportabilitate si sustenabilitate a INCDSB ca potențial pol regional pentru 
cele două domenii: bioeconomie si biodiversitate - protecția mediului.  
 
DANUBIUS HUB - infrastructura de cercetarea a proiectului fanion Danubius RI14  

Proiectul DANUBIUS – RI a fost inclus în noua „Foaie de parcurs” ESFRI15  fiind proiect pan-european de 
infrastructură de cercetare distribuită coordonat de la început de către România. În urma 
recunoașterii sale prin includerea pe Foaia de Parcurs ESFRI 2016, Comisia Europeană a sprijinit 
dezvoltarea pan-europeană a DANUBIUS-RI prin finanțarea fazei pregătitoare – proiectul Horizon 2020 
DANUBIUS PP (Preparatory Phase, în valoare de circa 4 de milioane Euro). DANUBIUS PP a debutat pe 
1 decembrie 2016 pentru o perioadă de implementare de 3 ani16. De asemena, finanțarea acestui 
proiect este menționată ca „strategică” în cadrul Programului Operațional Competitivitate pentru axa 
1 infrastructura mare de cercetare pentru perioada 2014-202017. Conform Roadmap CDI 2017 pentru 
proiectul Danubius RI este alocată suma de 150 mil eur costuri de construcție, 20 mil eur costuri totale 
de operare europene, 15 mil eur costuri operare constribuția românească18. 

Institutul este implicat în proiectul de importanță națională RoRIC NexT BioNAN, infrastructura inter-
regională de cercetare transdisciplinară pentru nanotehnologii emergente. Proiectul este inclus pe 
Roadmap-ul național CDI 2017 secțiunea Bioeconomie. Reteaua RoRIC NexT BioNAN  s-a format în 
contextul în care bioeconomia din România se caracteriza printr-o productivitate scăzută și un grad 
redus de utilizare a bio-resurselor, urmărind să rezolve aceste probleme prin soluții inovatoare în 
fomarea unui ecosistem bioeconomic, circular, dinamic și inovativ.  

 

Strategia de dezvoltare a sustenabilității financiare a Institutului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB), pentru perioada 2018-2022 

Din punct de vedere financiar, INCDSB a încheiat fiecare an fără niciun fel de datorii la b u g e t u l  de 
stat sau către furnizori (a se vedea datele mai jos datele). Institutul prezinta o rată a rentabilitații 
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care demonstrează nu doar viabilitatea, dar și potențialul investițional în activitatea de cercetare.  
 
Analiza financiară, bazată pe bilanţuri financiar-contabile din ultimii ani, relevă faptul că cifra de 
afaceri a fost relativ constantă, ţinând cont de contextul  economico-financiar, de incă sesizabilele 
efecte ale crizei economice  ce au afectat economia mondială si implicit România. Cu toate acestea 
investițiile private si interesul sectorului privat pentru CDI este in continuă creștere la nivel european și 
sperăm că trendul va fi observat și la nivel național. Prezentăm mai jos grafice sintetice privind situația 
financiară.19 

 Situatia bugetului INCDSB, 2014-2017 (MII RON) 

2014 2015 2016 2017 

    17.540 17.580 17.870 18.050 

Situația Contului de profit și pierdere 2014-2017 (RON) 

 
2014 2015 2016 2017 

Cifra de afaceri neta 14.559.576 16.039.475 15.174.168 15.573.809 

 

 

Rata rentabilității INCDSB prin comparație cu rata inflației și rata rentabilității titlurilor de stat 

Rata rentabilității financiare  INCDSB (%) 2014 2015 2016 2017 

 
3,36 3,92 2,88 2,97 

     Randamentul cu titlurile de stat (%) 2014 2015 2016 2017 

 
2 2,15 2,15 3,5 

     Rata inflației (%) 2014 2015 2016 2017 

 
2,77 3,1 3,4 3,5 

 

Din indicatorii de performanță observam o revigorare a atragerii  de fonduri nerambursabile naționale 
și europene odată cu relansarea acestora începând cu 2017. La acestea se pot adăuga cele 2 proiecte 
majore aflate in implementare finanțate prin Programul Operațional Competitivitate axa 1,20. Ulterior 
anului 2015, INCDSB a beneficiat de 6 proiecte în valoare de peste 200.000 euro. Acest indicator 
trebuie văzut în contextul diminuarii oportunităților de finanțare prin apeluri lansate în perioada 2016-
2018. 

II. SPATIUL EUROPEAN DE CERCETARE 

Documentele de bază considerate: Europa - spatiu de cercetare competitiv si al inovației stiintelor21- 
Horizon Europa, Europa2020, Strategia de specializare inteligentă a regiunilor NUTS II din Europa. 

Cele 3 elemente directive pentru Europa 2020 



12 
 

 

Fig. 3 - Cele 3 elemente catalizatoare pentru dezvoltarea CDI in baza Agendei 2020 

- Impactul socio economic masurabil (outcomes) al serviciilor de cercetare (outputs),  
- Cercetarea - integrator pentru inovație socială;  
- Institutiile de cercetare  - ca promotori ai inovației cercetării responsabile 

Investițiile în cercetare, inovare și antreprenoriat reprezintă nucleul Agendei Europa 2020, precum și 
un răspuns esențial al Europei la dificultățile create de criza economică. Conform Ghidului pentru 
strategii de cercetare, inovare  și specializare inteligentă (RIS3), adoptarea unei abordări integrate și 
strategice pentru inovație este un factor cheie care maximizează potențialul de cercetare. Acest 
concept a fost, de asemenea, promovat în documentul "Contribuția politicii regionale la creșterea 
inteligentă în Europa 2020". Prin acest document Comisia Europeana încurajează corelarea intre 
programele de finanțare din fonduri nerambursabile si strategiile de specializare inteligenta NUTS II. 
 

Cele trei priorități ale Strategiei Europa 2020: 
 

• creștere inteligentă prin investiții mai eficiente în educație, cercetare și inovaţie; 
• creșterea durabilă printr-o concentrare decisivă asupra unei economii cu emisii de carbon reduse; 
• creșterea favorabilă a incluziunii, cu accent pe crearea de locuri de muncă și pe reducerea sărăciei. 
 
Specializările inteligente reprezintă o abordare oportună pentru recunoașterea si adresarea 
provocărilor sociale, efectele schimbărilor climatice, poluării, accesul la resursele vitale (energie, apa), 
securității vieții in general. 

Biostiințele în cadrul de cercetare european răspund provocării epocii antropogene, respectiv 
asigurarea biodiversității, cât și descoperirea de noi lanțuri valorice.  Comisia Europeană, în urma 
asumării liderilor europeni a  neîndeplinirii obiectivului  din Natura 2000, au îmbrățișat viziunea pe 
termen lung și obiectivul ambițios propus  prin comunicarea  intitulată „Opțiuni pentru o perspectivă și 
un obiectiv post-2010 în materie de biodiversitate la nivelul UE” 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC2020
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 Până în 2050, biodiversitatea Uniunii Europene și serviciile ecosistemice pe care aceasta le 
oferă capitalului său natural  vor fi protejate, valorificate și refăcute în mod corespunzător, 
având în vedere valoarea intrinsecă a biodiversității și contribuția esențială a serviciilor 
ecosistemice la bunăstarea oamenilor și la prosperitatea economică, și vor fi evitate astfel 
schimbările catastrofale generate de pierderea biodiversității.  

Obiectivul principal pentru 2020: Stoparea pierderii biodiversității și a degradării serviciilor 
ecosistemice din UE până în 2020 și refacerea acestora în măsura în care este posibil, odată cu 
sporirea contribuției UE la combaterea pierderii biodiversității pe plan mondial.22 

III. SPATIUL NATIONAL DE CERCETARE 

 
Strategia Naţională CDI 2014-2020  susţine reorientarea politicilor CDI către domeniile de specializare 
inteligentă şi sănătate. Cele 4 domenii de specializare inteligentă sunt:  

1.Bioeconomia;  
2. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate;  
3. Energie, mediu şi schimbări climatice; 
4. Eco-nanotehnologii şi materiale avansate.   

Domeniile de specializare inteligentă sunt considerate a avea potenţial pentru a genera rezultate cu 
relevanţă economică şi sunt deschise oricărei discipline ştiinţifice.  

Prin proiectele de cercetare ale INCDSB sunt acoperite toate cele 4 domenii: bioeconomie, energie 
si schimbari climatice, nanotehnologii si materii avansate, TIC (proiecte si activități CDI ce susțin 
Big Data și luarea deciziilor pe baza analizei BIG data),  spatiu si securitate, adaugandu-se 
sănătatea (respectiv soluții computaționale eficiente pentru medicina de precizie). 

Agenda 2030 - strategia națională pentru dezvoltare durabilă a României - evaluarea 201823: 

- Elaborarea până în 2020 a unui program național de cercetare-dezvoltare în domeniul 
agroalimentar cu finanțare în valoare de 100 milioane euro din bugetul de stat sub forma unei 
strategii integrate care să susțină implementarea adaptată a noilor tehnologii, inclusiv digitale, la 
condițiile din România, promovarea soluțiilor prietenoase față de mediu în ecosisteme complexe, 
menținerea și dezvoltarea diversității genetice și realizarea unor noi sinergii între știință și 
producție; 

- Simplificarea și completarea cadrului legislativ și instituțional unitar pentru trecerea la un nou 
model de dezvoltare care să nu mai fie bazat pe avantajul competitiv al forței de muncă ieftine ci 
să fie construit pe o economie modernă, sustenabilă și incluzivă, producătoare de valoare 
adăugată sporită, având drept piloni principali activitățile de cercetare – dezvoltare tehnologică – 
inovare; 

- Strategia propune dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, sigure și durabile, pentru a sprijini 
dezvoltarea economică și bunăstarea pentru toți, creșterea accesului întreprinderilor mici 
industriale și de altă natură la servicii financiare, inclusiv la credite accesibile și integrarea 
acestora în lanțuri valorice și piețe externe, modernizarea infrastructurii și reabilitarea durabilă a 
industriilor pentru utilizarea eficientă a resurselor prin adoptarea tehnologiilor și proceselor 
industriale curate și ecologice, întărirea cercetării științifice și colaborarea lor cu mediul privat, 
modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor industriale, încurajarea inovațiilor și 
creșterea semnificativă a numărului de angajați în cercetare și dezvoltare. 
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Contextul CDI din perspective dezvoltării durabile: Agenda 2030 

 România se poziționează de mai mulți ani pe unul dintre ultimele locuri în Europa,  in privinta ponderii 
scăzute a cheltuielilor cu această destinație, constant sub 0,5% din PIB. Durata și profunzimea acestor 
evoluții negative au făcut ca cercetătorii din România să constituie în prezent cea mai mare diasporă 
științifică din UE, cu o prezență notabilă și peste ocean. La sfârșitul anului 2016, numărul salariaților 
din activitatea de cercetare-dezvoltare a fost de 44.386 persoane, în creștere ușoară față de 2015 – 
43.448 persoane. Deși participarea capitalului privat la finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare 
a cunoscut o creștere modestă, numărul întreprinderilor mici și mijlocii inovative a scăzut drastic de la 
29,7% din total în 2010, la 9,8% în 2016. În aceste împrejurări apare limpede că țintele pentru 
orizontul 2020 în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării, stabilite prin Strategia Națională din 2008 și 
asumate prin Strategia Europa 2020, nu vor putea fi atinse, ceea ce reclamă o reeșalonare realistă a 
priorităților și resurselor în perioada următoare. 

Orizont 2030 - programe de finanțare 

 Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care se situează în zona mai 
profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și rezultatele eforturilor naționale de cercetare-dezvoltare-
inovare și care se adresează unor piețe stabile și în creștere. 

 Alocarea unor resurse financiare considerabil sporite pentru activitățile de cercetare dezvoltare-
inovare, atât prin bugetul de stat cât și prin stimularea investițiilor private (facilitați fiscale24) în acest 
sector, asigurarea infrastructurii aferente și formarea de personal calificat până la un nivel 
compatibil cu performanțele medii din Uniunea Europeană. 

 Refacerea și completarea băncilor de date genetice, în special pentru speciile autohtone sau 
endemice, și sprijinirea activităților de cercetare științifică în acest domeniu. 

 

Specializarea Inteligenta pe Regiuni a Uniunii Europene RIS3- Bioeconomie 

Identificarea României ca regiune cu potential pentru bioeconomie, cu aplicabilitate in domeniul agro-
alimentar25 

INCDSB face parte din consoțtiul RoRIC-NeXT-BioNAN, domeniul Bioeconomie corelat cu domeniul 
Sănătate și alimentație al ESFRI, aflat in Raportul de strategie al CRIC din decembrie 2016 și Raportul 
intermediar privind IC iulie 2017 . 

 
Strategia Nationala privind Agenda Digitala pentru Romania 2020 
 

- Programul UE Connecting Europe Facility (CEF) - domenii de intervenție cloud computing, big 
data. CEF-Program al Comisiei Europene ca parte din strategia Europa 2020, dedicat stimulării 
și sprijinirii proiectelor ce au în vedere dezvoltarea și implementarea de infrastructuri de 
servicii digitale. Hub - ul de la Murighiol (integrat componentelor supersite, centrul de date) 
reprezintă un punct de acces unic (one stop shop) de ultimă tehnologie – utilizând internet de 
mare viteză, cloud computing, cercetătorii putând accesa întreg sistemul, bazele de date în 
oricare din spații/supersite-uri. INCDSB, alături de toți partenerii Danubius26 la nivel european 
și pan-european, vor putea oferi autorităților interesate date  comparative, factori de succes, 
benchmarks, susținând astfel procesul de luare a deciziilor în urma analizelor de tip “big data”-
data driven decision making.27  
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INCDSB va contribui la promovarea și utilizarea BIG data prin proiectul DANUBIUS RI- date și 
benchmarks la nivel european și pan european privind efectele poluarii și schimbărilor climatice 
asupra sistemului râu-fluviu-mare. De asemenea, va contribui prin activitatea și proiectele în sectorul 
bioinformatic și biomedicină la dezvoltarea de algoritmi ce vor permite construirea și analiza unui 
model medical individual bazat pe inteligența artificială, prin intermediul  soluțiilor computaționale 
pentru medicina de precizie. 

IV. CONTEXTUL INSTITUTIONAL SI SOCIO - ECONOMIC 

 
Prezenta strategie de  dezvoltare a activității institutului a fost elaborată ţinându-se cont de 
strategiile în domeniul activităţii CDI la nivel naţional şi european, fiind în concordanţă cu: 

(i) Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, aprobată prin HG 
929 din 21 octombrie 2014; 

(ii) Strategia se Specializare Inteligenta Regionala; 
(iii) Strategia guvernului de dezvoltare durabila, Agenda 2030; 
(iv) Raport sintetic de evaluare panel Energie, Mediu și Schimbări Climatice (domeniu de 

specializare inteligentă SNCDI) – corelat cu domeniile Energie și Mediu din 
Roadmap ESFRI SNCDI) – corelat cu domeniile Energie și Mediu din Roadmap 
ESFRI; 

(v)  Recomandările comisiei internaţionale de experţi  care a realizat în martie 2012 
evaluarea şi clasificarea în vederea certificării INCSB. 

Pentru a răspunde provocărilor in contextul intensificării concurenței între instituțiile CDI, strategia de 
dezvoltare a INCDSB isi propune crearea unui cadru dinamic, organizațional, prin intermediul 
parteneriatelor public-public și public-privat. Se urmărește ca rezultatele acestor colaborări si ale 
activității de CDI să aibă un grad mai mare de aplicabilitate cât și un impact socio-economic 
semnificativ. INCDSB are în vedere posibilitatea de a deveni un pol de interes regional pentru 
domeniul de cercetare din cadrul strategiilor de specializare inteligentă, prin creșterea eforturilor de 
accesare a fondurilor nerambursabile.  

 
 
Fig.4 -  Contextul dezvoltării instituționale  

Conform Comisiei Europene, „Principala provocare pentru România este „… competitivitatea sa 
scăzută”. Datele indică şi o capacitate de comercializare foarte limitată a rezultatelor cercetării şi 
inovării româneşti. Nivelul antreprenoriatului, în mod special al antreprenorialului bazat pe inovare, 
este redus. 28 



16 
 

 
La nivelul anului 2018       pe plan naţional, INCDSB s-a dovedit a fi o instituţie care poate face faţă 
cerinţelor naţionale şi europene ale cercetării aplicate, interdisciplinare: 
 

 Fiind implicat in derularea unui număr de 46 de proiecte cu agenti economice din care au 
rezultat de 11 brevete de invenție si 25 de cereri de brevete, dintre acestea 15 fiind 
premiate cu medalii de aur și argint la saloanele internaționale de inventica (Geneva si 
Bruxelles); 

 Participând la implementarea a 3 proiecte internaționale cu valoare mai mare de 200.000 
euro (perioada 2014-2017). 

 
Este evident că printr-un management orientat către implicarea angajatilor cât și către dezvoltarea de 
parteneriate public-public sau public-privat sau către inițierea sau aderararea la clustere, a fost 
asigurată o cultura organizațională bazată pe invățare (learning absed oranisation), au fost luate 
decizii clare, transparente, care au adus satisfacţii ştiinţifice şi dezvoltarea profesionala a personalului 
angajat. 
În vederea păstrării  identității in cercetare atât la nivel național cât și international, INCDSB va ţine 
cont de statutul pe care cercetătorul trebuie să-l aibă în societate, aşa cum este el definit de Carta 
Europeană a Cercetătorului - "specialist care îşi dedică activitatea conceperii şi creaţiei de cunoştinţe, 
produse, procedee, metode şi sisteme noi, inclusiv administrarea proiectelor aferente". Conform 
cartei, societatea trebuie să amelioreze perspectiva carierei de cercetător.  

In anul 2011 INCDSB a aderat atât la Carta cât și la Conduita Cercetatorului European, fiind una 
din cele 1042 de organizțtii semnatare ale acestui cod adoptat de Comisia European in 2005.29 

Conform recomandărilor Cartei, fiecare stat membru, la nivel național, local sau instituțional, trebuie 
să intreprindă toate măsurile necesare pentru a combate fragmentarea carierei cercetătorilor 
europeni, încurajând astfel potențialul de dezvoltare a cercetării la nivel european. Codul si Carta 
europeană asigură că cercetătorii pot beneficia de aceleași drepturi și oportunități indiferent de țara 
de origine.  

INCDSB este membru al patronatului roman din cercetare, membru fondator al Asociației Institutelor 
Naționale, colaborează în parteneriat cu Academia Româna ( dna Director Manuela Sidoroff este 
vicepresedinte CNCA - Comisia Națională de Cercetări Antarctice si reprezentantul României la ATCM - 
Antarctic Treaty Consultative Meeting, delegat de Academia Româna). 

Cadrul legislativ aplicabil 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice este persoană juridică română 
aflată in coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Științe Biologice a fost infiintat prin HG nr. 1317/11.12.1996 prin reorganizarea și fuziunea 
Institutului de Biologia Dezvoltării București, Institutului de Cercetări Biologice Cluj-Napoca, 
Institutului de Cercetări Biologice Iași și Centrului de Cercetări Biologice „Stejarul” Piatra-Neamț. In 
anul 2002 a fuzionat prin absorbție cu fostul Institut Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Biotehnologie în baza HG nr. 1272 din 13 noiembrie 2002. În prezent, INCDSB este organizat și 
funcționează în condițiile prevăzute de HG nr.2082/24.11.2004. Structura organizatorică a fost 
aprobată prin Ordin 222/13.05.2014. În cadrul INCDSB, activitatea salariaților se desfășoară conform 
prevederilor Regulamentului intern și ale Codului de etica. 

http://www.incdsb.ro/wp-content/uploads/HG-nr-2082-24-11-2004.pdf
http://www.incdsb.ro/wp-content/uploads/Ordin-222-13-05-2014.pdf
http://www.incdsb.ro/wp-content/uploads/Regulament-intern-INCDSB.pdf
http://www.incdsb.ro/wp-content/uploads/Cod-de-etica-INCDSB.pdf
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V. LINIILE DIRECTOARE ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 2018-2022 

INCDSB  urmează strategia de dezvoltare a specializării inteligente în scopul asigurării atât a 
avantajului competitiv pe plan național (față de celelalte instituțiii și parteneri în procesul de afirmare 
ca poli regionali și europeni), cât și în scopul de a contribui la ridicarea  nivelului de trai prin contribuția 
la  dezvoltarea economică inteligentă și specializată.  
 
Tintele majore de dezvoltare, urmând cei 3 piloni de activitate care se subscriu domeniului de 
specializare inteligenta bioeconomia,  in perioada 2018-2022, sunt: 
 

1. Intensificarea procesului de transfer de cunoștințe și tehnologii către agenții economici prin 
accesarea fondurilor de cercetare; 

2. Dezvoltarea rețelei de biotehnologii agricole si medicale RoRIC NexT BioNAN; 
3. Crearea unui cadru regional (pentru Europa Central și de Est) ICGEB pentru promovarea 

cercetărilor de inginerie genetică și biotehnologii;  
4. Obținerea statului de proiect major pentru componentele românești ale DANUBIUS-RI. 

Aceste ținte majore ale strategiei de dezvoltare sunt susținute prin  planul de măsuri și acțiuni ale 
institutului prezentat in anexa 3. 

Liniile directoare, în mod evident, pornesc în urma unui proces specific PLAN- DO-CHEK-ACT de la 
prevederile Strategiei știintifice a INCDSB din perioada 2015-2018, având în vedere continuarea 
desfășurării activitătii știintifice în aceleași domenii majore de interes, in spiritul asigurării unei 
continuități și asigurării unei tradiții și a unei identități a institutului în domeniul de cercetare „Științele 
vieții”. 

Anexat prezentei Strategii se regăsește analiza SWOT cât și instrumentul utilizat pentru identificarea 
opțiunilor de dezvoltare strategice (TOWS)30, respectiv: strategii orientate către schimbare, sprijinite 
de programe bazate pe oportunităţi ce permit contracararea punctelor slabe; strategii ofensive, 
sprijinite de programe bazate pe oportunităţi ce susţin punctele tari; strategii defensive, sprijinite de 
programe bazate pe puncte slabe şi ameninţări; strategii de diversificare, sprijinite de programe 
bazate pe puncte tari şi ameninţări. 

Contextul general la care răspunde prezenta strategie de dezvoltare a INCDSB este ilustrat în figura  de 
mai jos. Acest context include o intensificare a  competiţiei pentru resurse umane şi financiare, între 
entităţi ştiinţifice care au nivel din ce în ce mai ridicat al excelenţei în cercetare, în paralel cu o creştere 
a cerinţelor pentru parteneriate durabile, la nivel academic / ştiinţific şi la nivel industrial, şi pentru 
inovare şi transfer tehnologic şi al cunoştinţelor.   
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Fig 5 - Ilustrarea contextului pentru care a fost realizată această strategie de  cercetare-dezvoltare-
inovare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice. 

 

Strategia de dezvoltare a institutului  pornște de la cei 3 piloni de activitate consacrați prin proiecte, 
cercetări, parteneriate: 

1. Biomedicina / Sănătate (biologie celulara si moleculara; dinamica moleculara si 
citometrie in flux; fiziologie si biochimie; biotehnologii medicale etc). 

2. Mediu si biodiversitate (taxonomie, palinologie, ecogenomica, evaluarea factorilor de 
risc de mediu; caracterizarea ecosistemelor naturale, agricole si antropice precum si a 
factorilor de mediu care afectează statusul acestor ecosisteme; remediere, restaurare 
si conservare etc) 

3. Agricultura, alimentaţie si nutriţie  (biologia plantelor ; biotehnologii vegetale si 
agricole; suplimente alimentare – fundamentare, obţinere, formulare, caracterizare, 
trasabilitate, siguranta, etc). 

 

INCDSB susține ca și direcţie ştiinţifică strategică pentru următorii 4 ani cea corespunzătoare 
domeniului Biodiversitate si Protejarea Mediului - introducând ca noi ținte descoperirea de noi lanțuri 
valorice, renaturare, utilizarea eficientă a resurselor și valorificarea lor superioară. Propunem 
introducerea în strategia de cercetare a Bioeconomiei ca domeniu de specializare inteligentă, in care 
institutul poate deveni inițiatorul unor noi direcții de cercetare conform strategiei europene pentru 
bioeconomie și căreia i se pot subsuma cele 3 domenii majore menționate mai sus. 

Anexa 2 prezintă o detaliere a obiectivelor  pentru fiecare din cei 3 piloni cât și pe liniile de acțiuni 
transversale. 
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VI. PROMOVARE ŞI VIZIBILITATE  

Cercetătorii din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice 
(INCDSB) îşi îndreaptă  permanent eforturile în direcția racordării la cercetările din Europa şi din 
lume, în primul rând prin proiecte internaţionale, europene şi bilaterale. Metoda cea mai simplă de 
a evalua aceste rezultate este cuantificarea lor, iar producţia ştiinţifică oferă o imagine obiectivă în 
acest sens. În ultimii 10 ani, institutul s-a aflat pe un trend continuu ascendent, reuşind să publice 
articole în Nature şi Science, cele mai prestigioase reviste ştiinţifice pe plan mondial. 

 In perioada 2014-2017 au fost publicate 463 articole în reviste științifice indexate Web of Science, 
Scopus, BDI sau European Reference Index for the Humanities (ERIH Plus).  

Cateva repere in acest sens:  

Recunoaștere la vârf: articole publicate în Science și Nature 

Trendul ascendent al numărului și calității articolelor științifice publicate de cercetători din cadrul 
INCDSB și premiate la nivel național, a fost reconfirmat în anul 2012 de o realizare de excepție: 
articolul publicat în SCIENCE, cea de-a doua cea mai prestigioasă revistă de știință din lume („Recent 
Plant Diversity Changes on Europe's Mountain Summits”/„Modificări recente ale diversității plantelor 
pe vârfurile muntoase europene”). Acest articol a  fost citat până acum de peste 300 de ori de către 
comunitatea științifică internațională (https://www.altmetric.com/details/704862). 
 
Lucrări stiintifice alături de echipe prestigioase  

Articolul publicat pe 25 iulie 2016 în revista Nature („Genomic insights into the origin of farming in the 
ancient Near East” /„Perspective genomice despre originea agriculturii în vechiul Orient Apropiat”) 
prezintă concluziile primelor analize genomice la scară largă a rămășițelor omenești din vechiul Orient 
Apropiat. Așa cum era de aşteptat, studiul a stârnit foarte mult interes din partea comunității științifice 
și nu numai, aceste rezultate apărând în aproximativ 40 de articole de presă, 10 bloguri de știință, 
wikipedia, etc  

https://www.nature.com/nature/journal/v536/n7617/nature19310/metrics; 
https://www.altmetric.com/details/10025658/news). 

Articolul publicat in Nature Scientific Reports, “Fungi in perennial ice from Scarisoara Ice Cave 
(Romania)” in iunie 2018 a demonstrat prezența comunitătilor fungice adaptate temperaturilor 
scăzute din habitatul glaciar ce vor putea fi utilizate ca biomarker pentru caracterizarea variațiilor 
climatice.  

Un alt grup de cercetare din INCDSB - sucursala „Stejarul” din Piatra-Neamţ, a obţinut rezultate 
notabile prin proiectul „Autentificare moleculară a unor suplimente alimentare complexe pe bază de 
plante pentru siguranță și eficacitate” (PhytoAuthent), proiect încheiat anul acesta, derulat pe durata a 
34 de luni (iulie 2014 - aprilie 2017) . Rezultatele proiectului au fost popularizate în ziarul norvegian 
Forskning.no, în 5.5.2017 (http://forskning.no/alternativ-behandling-dna-teknologi/2017/05/ingen-av-
urtemidlene-inneholdt-det-de-skulle). 
Deşi proiectul s-a încheiat de curând, rezultatele au început deja să apară în grupul select al NATURE 
PUBLISHING GROUP: „Comparative authentication of Hypericum perforatum herbal products using 
DNA metabarcoding, TLC and HPLC-MS”, Scientific Reports 7, Article number:1291(2017) 
doi:10.1038/s41598-017-01389-w. 

https://www.altmetric.com/details/10025658/news
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INCDSB, ca instituție de cercetare responsabilă pentru implementarea DANUBIUS RI Hub, 
infrastructura de cercetare de la Murighiol, a promovat cu ajutorul actorului internațional cunoscut 
Marcel Iures, importanța studiului în Delta Dunării prin filmulețe Youtub accesbile publicului larg 
https://youtu.be/k9CWKVyq5kY . Promovarea centrului ca viior hub pentru servcii de cercetare va fi o 
prioritate privind vizibilitatea și promovarea INCDSB realizand filme accesibile și atăgătoare publicului 
larg https://youtu.be/Y5wIvMyZ3wI.  

 

 Cercetare in zonele exteme și expedițiile ROICE  

În anul 2014, în baza Ordinului 222/13.05.2014 al Ministrului Delegat pentru Învăţământ Superior, 
Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică – Ministerul Educaţiei Naţionale, a fost creat 
Departamentul de Cercetări Arctice şi Antarctice în cadrul INCDSB, cu scopul de a asigura continuarea 
performanţelor ştiinţifice românești în zonele polare.31 

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Științe Biologice, având girul Academiei Române, 
a inițiat și încheiat un Acord Cadru pe o perioadă de 5 ani (2015-2020) cu Institutul Coreean de 
Cercetări Polare (KOPRI), care a pus baza unui parteneriat științific între cercetătorii celor două 
institute. 

În conformitate cu acordul cadru, cercetătorii români specializați în cercetări polare beneficiază de 
facilitățile oferite de către stațiile polare ale KOPRI. 

Astfel, Departamentul de Cercetări Arctice și Antarctice a organizat prima ”Expediție Științifică 
Guvernamentală Românească în Antarctica – ROICE 2015”, la care au participat trei cercetători, 
urmată de a doua, ROICE 2016, la care au participat cinci cercetători.  

Expedițiile s-au desfășurat în perioadele 03.02. –  23.02.2015 și 03.02. –  24.02.2016 la stația King 
Sejong a Institutului Coreean pentru Cercetări Polare, aflată pe insula King George din Antarctica de 
Vest. În vara polară din 2016 – 2017, precum și în 2018, stația King Sejong a fost în proces de renovare, 
fapt ce a condus la limitarea accesului cercetătorilor străini în stațiile KOPRI. 

Din decembrie 2019, Stația King Sejong va devini operațională din nou și va putea primi și cercetători, 
dar în număr limitat datorită prelungirii lucrărilor de reconstruție (renovare) la Stației King Sejong, 
astfel că și cercetătorii INCDSB iși vor putea continua activitatea în această zonă.  

https://youtu.be/k9CWKVyq5kY
https://youtu.be/Y5wIvMyZ3wI
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Rezultatele obtinute până în prezent s-au dovedit a fi de interes public major, iar popularizarea lor a 
stârnit un mare interes deoarece au demonstrat apariția poluanților emergenți in zona antartica și 
rezistența microorganismelor din zone extreme la antibiotice.   

Rezultatele cercetărilor au fost diseminate nu numai in cadrul conferințelor naționale și internaționale 
(de exemplu Scientific Committee on Antartic Research- SCAR) ci și pe rețele de socializare (facebook, 
twitter etc). 

 

VII. RESURSE UMANE  

Activitatea de cercetare se desfășoară în cadrul departamentelor în care funcționează una sau mai 
multe echipe de cercetare, in funcție de specificul fiecăreia. 

În INCDSB lucrează 147 de cercetatori în domeniul biologiei și științelor conexe, dintre care 95 sunt 

doctori în știițte. Pentru realizarea obiectivelor specifice se propun următoarele masuri 
organzatorice în scopul implementării prezentei strategii: 

-  crearea  unui mediu organizațional bazat pe învățare, păstrând înalta ținută știițtifică, 
promovând echipe mixte de lucru, inter-departamentale;  

- crearea unui mediu de lucru fizic care să faciliteze  activitatea interdisciplinară și 
transdisciplinară. 
 

VIII. Performanta manageriala asumata 
32 

În vederea susținerii strategiei de dezvoltare a instituției, menținerea brandului de cercetare 
internațional cunoscut și creșterea performanței resursei umane în CDI prin serviciile de cercetare 
oferite, dar şi pentru adaptarea la noile direcții europene privind atât specializarea inteligentă cât 
și nevoia globală pentru o abordare transdisciplinară în vederea descoperirii de noi lanțuri valorice, 
strategia de management va avea în vedere următoarele aspecte: 

-  dezvoltarea unei culturi specifice organizației bazată pe invățare; 

- dezvoltarea și ofertarea acelor servicii care vin în întampinarea solicitărilor 
pieţei cercetării;  
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- implmenentarea managementului riscurilor, identificarea eventualelor bariere 
care ar putea împiedica luarea unor decizii in scopul organizarii sau 
reorganizarii; 

- armonizarea şi planificarea resurselor umane, materiale, financiare şi 
informaţionale de care dispune INCDSB; 

- crearea unei structuri organizatorice flexibile, adecvată cercetării interdisciplinare, 
organizarea unor spații de lucru inter-departamentale; 

-  sprijinirea unui mod de lucru adecvat societății informaționale, sisteme informatice și baze de 
date inter-operabile, accesibile din orice punct; 

-  dezvoltarea și aplicarea unui management al rentabilității activității de cercetare, având în 
vedere raportul cost-beneficiu economico-social, aplicabilitatea output-urilor de cercetare 
versus costuri de dezvoltare ; 

- susținerea pregătirii personalului, asigurarea unui mediu de dezvoltare personal cât și 
posibilitatea recalificării/ dobândirii unei alte specializări; 

- revizuirea strategiei de management a instituției și monitorizarea în scopul implementării 
strategiei de dezvoltare 2018-2022.
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Anexa 1  Analiza SWOT  -TOWS alternative strategice de dezvoltare 

Oportunități 

Domeniile științifice de impact și oportunitățile de finanțare: 

 Interes major la nivel european și internațional pentru domeniul științelor vieții, atât în 
sectorul public cât și în cel privat- Strategia UE pt Bioeconomie, susținerea economiei circulare 
COM (2015)614 

 La nivel înalt, program european în ceea ce privește politicile, reglementările și bunele practici 
în domeniul științelor vieții: PLATFORM of Bioeconomy ERA-NET Actions Policy 

 Complementaritarea surselor de finanțare la nivel European - Orizont2020, ERA net, programe 
bilaterale, programe naționale de finantare 

 Creșterea oportunităților naționale de finanțare în cadrul Planului Național CDI prin POC axa 1 

 DANUBIUS RI, proiect Fanion ESFRI, mediu atrăgător/catalizator parteneriate EoI  

 Cererea pentru studii, cerceăari, analize științifice care să ofere autorităților, organizațiilor 
naționale, europene, internaționale posibilitatea luării deciziilor în baza analizei BIG DATA 
(data driven decision making) în domeniul siguranței și calității apei, mediului și combaterea 
efectelor schimbării climatice  asupra sistemelor râu-fluviu-mare/apa-uscat (obținute prin 
cercetările DANUBIUS-RI) 

 Strategia de sprijinire a  unor poli regionali / europeni de cercetare în Estul Europei, în scopul 
reducerii diferențelor de trai la nivelul UE 

Participarea in rețele: 

 Disponibilitatea și accesibilitatea programelor și rețelelor strategice naționale și internaționale 
(ESFRI roadmap, clustere interdisciplinare, transdisciplinare) 

 Disponibilitatea accesării rețelelor infrastructuri distruibuite – bioeconomie, corelate 
domeniului sănătății și alimentației, in foaia de parcurs ESFRI  

 Oportunități de colaborare cu cercetători din laboratoare prestigioase și universități cu sediul 
în UE, SUA și în întreaga lume 

 Consolidarea legăturilor existente cu mediul academic (coroborat cu atragerea industriei în 
formarea unor consorții mai mari și stabile, axate pe cercetarea aplicată) 

 Oferta educațională extinsă – posibilități de perfecționare la nivel post-doctoral, programe de 
masterat și programe doctorale 

 Creșterea potențialului de dezvoltare a cercetării inerdisciplinare/transdisciplinare   

 Inovația Cercetării Responsabile (RRI) - prioritate orizontala a Horizon 2020, evidențiată prin 
Horizon Europa; proiecte care au in vedere infrastructuri de cercetare care abordează integrat 
problema societate-mediu-schimbări climatice 

https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/publications/bioeconomy_development_in_eu_regions.pdf


24 
 

 Direcția la nivel european pentru cercetare și inovație cu impact socio-economic, servicii de 
cercetare cu valoare adăugată cuantificată, masurată ESFRI, European Reserch Roadmap 

Servicii de cercetare: 

 Lărgirea domeniului de servicii de cercetare și a portofoliului de clienți în domeniul analizelor 
substanțelor biologic active, al medicinei regenerative sau al mediului 

 Dezvoltarea și oferirea de servicii de consultanță și de cercetare orientate în principal către 
parteneri economici (industrie, spitale) și agenții naționale, pentru a genera venituri 
independente 

 Disponibilitate pentru testarea biocompatibilității dispozitivelor biomedicale 

 Diversificarea ofertei de consultanță și servicii de cercetare către parteneri din sectorul 
economic public și privat (industrie, spitale, agricultură, etc.), ONG-uri, etc., în scopul de a 
genera venituri extrabugetare 

Resurse Umane 

 Posibilitatea atragerii/repatrierii tinerilor cercetatori români prin scheme preferiențiale de 
salarizare  

Amenintari 

Surse de finanțare și politici de finanțare: 

 Dificultatea/incertitudea alocarii fondurilor nerambursabile pentru proiectele strategice 
majore  
 

 Asumarea politică prin memorandum a proiectelor de cercetare cu importață europeană și 
pan europeaăa fără o alocare bugetară clară, ordonanțarea fondurilor  

 Sistemul de cercetare este încă subfinanța, ținta fiind de 1% PIB conform SNCDI 2014-2020 (la 
nivel EU fiind de 3%, iar media 2.03%33) 

 Dezvoltarea infrastructurii CDI cu mult înaintea resurselor umane, ceea ce crează un 
dezechiliru intre obiectivele contractelor de finantare; politici de sprijinire a resurselor umane 
inadecvate obiectivelor CDI conform Roadmap 2017 (evaluare intermediara a SNCDI 2014-
2020) 

 Inconsecvența, imprevizibilitatea și lipsa ritmicității competițiilor pentru accesarea fondurilor 
naționale de cercetare– dezvoltare – inovare 

 Insuficiența sau posibila sistare a finanțării instituționale de bază. 

Resurse umane: 

 Investiții insuficiente pentru dezvoltarea cunoașterii și pentru creșterea calității educației, 
ceea ce face neatractivă cariera în cercetare pentru tinerii absolvenți de studii superioare de 
profil. 
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  Creșterea ratei de cercetători instruiți în străinătate care decid să nu se reîntoarcă în cadrul 
institutului. 

 Modificările politicilor publice naționale și a reglementărilor cu privire la promovarea 
cercetătorilor, care ingreunează proiecția și dezvoltarea unei cariere în cercetare. 

  Descreșterea constantă a numarului de cercetători la nivel național. 

Altele: 

 parteneriate public-privat insuficiente, datorită lipsei infrastructurilor de spijin  

 Nivelul scăzut de interes al sectorului privat autohnton în susținerea de parteneriate  fie 
pentru servicii CDI de cooperare (co-dezvoltare), fie pentru contractare (outsourcing servicii 
CDI) 

  Capacitatea redusă a industriei de a absorbi rezultatele cercetării 

 Lipsa orientarii către piață a serviciilor CDI in România 

 Potențialul financiar pentru brevete versus capacitatea de producere a brevetelor. 

Interne: Puncte Forte 

Resurse umane: 

 Echipe de cercetare cu înaltă calificare, cu flexibilitate în abordarea de noi sub – domenii ale 
științelor vieții. 

 Structura bună a personalului raportată la proporția dintre cercetătorii seniori și cei tineri. 

 Gradul de instruire a personalului prin participarea la cursuri de profil, școli de vară, conferințe 
internaționale. 

 Cercetători cu înaltă specializare în mai multe domenii științifice din aria de interes a 
institutului. 

 Cercetători tineri cu un mare potențial de dezvoltare profesională (media de vârstă a 
personalului din cercetare fiind de 42 de ani). 

  Specializările multiple ale personalului, ceea ce permite abordarea mai multor sub-domenii 
ale știintelor vieții. 

 Aproximativ 89% din personalul INCDSB este personal calificat in CDI, restul de 11% 
reprezentând serviciile suport. 

Domeniile științifice, competențe, rezultate: 

 Domeniile  de cercetare sunt armonizate și integrate în politicile de cercetare europene 
(Agenda Europa 2020, Strategia de Specializare Inteligenta, Strategia UE Bioeconomie) 

 Competențe de abordare a activităților interdisciplinare noi, în domenii de cercetare aplicată 
(de exemplu bioeconomia) 
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  portofoliu diversificat de noi tehnologii, metode pentru a produce biomateriale și bio-produse 
cu potențial ridicat de vânzare 

 Acoperirea tuturor celor 4 domenii (la care se adaugă “sanatatea” din SNCDI) prin pilonii de 
activitate si proiectele de cercetare ale INCDSB 

  Alinierea la cele mai noi tendințe din aria de cercetare a domeniului științific științele vieții 

 Domeniile de cercetare ale institutului sunt armonizate și integrate în politicile de cercetare 
ale UE 

  Existența competențelor pentru abordarea activităților interdisciplinare 

 Numărul mare al rezultatelor cercetărilor publicate, care are ca efect creșterea vizibilității 
internaționale a institutului. 

 

Infrastructura de cercetare: 

 Acoperirea domeniilor de specializare inteligentă, conform metodologiei Europene RIS3  

 Prin filialele și sucursalele sale, INCDSB acopera 4 din cele 8 regiuni de dezvoltare pentru 
prioritățile de specializare inteligentă 

 Infrastructura diversificată și actualizată de cercetare, atât în ceea ce privește echipamentele 
și laboratoarele, oferă INCDSB o poziție competitivă la nivel internațional (echipamente noi de 
înaltă tehnologie achiziționate în ultimii 4 ani, la sediul central – 5 echipamente de cercetare,  
fiecare in valoare de peste 100.000 euro). 

Participarea in rețele: 

 Participarea prin depunerea de proiecte la o mare varietate de programe europene, 
internaționale, bilaterale, naționale  

 Colaborarea permanentă cu comunitatea de cercetători din Diaspora  

 O gamă largă de afilieri ale personalului și un număr mare de cercetători înscriși ca membrii în 
organizații profesionale naționale și internaționale în domeniul științelor vieții, clustere, 
incubatoare tehnologie, infrastructuri distrbuite 

 Institutul este afiliat ICGEB, statut ce conferă credibilitate la nivel internațional cât și 
oportunitatea dezvolăarii de noi parteneriate internaționale 

 Organizarea ultimelor doua expeditii nationale in medii extreme - artic, antartic (ROICE) 

 Partner național responsabil pentru realizarea Hub-ului infrastructurii DANUBIUS RI. 

Mediu de cercetare și de management: 

 Expertiza, recent dezvoltată, privind noi metode de transfer de tehnologie in domeniul 
bioeconomiei 

 SCIM implementat 
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Intern Puncte Slabe 

 Transferul de tehnologii și de know-how raportat la rezultatele cercetării din cadrul institutului 
numărul mic de brevete de invenție valorificate 

 Existența unui număr redus de cooperări bilaterale sau internaționale raportat la potențialul 
existent 

 Colaborarea suboptimală a echipelor de cercetare comparativ cu potențialul lor interdisciplinar 

 Aplicabilitatea  brevetelor comparativ cu potențialul cercetării - încă redusă 

 Nivelul de exploatare al brevetelor existente - încă redus 

 Colaborarea inter-departamentală (inter-echipe) în comparație cu potențialul existent în ceea ce 
privește proiectarea, implementarea și transferul către piață - suboptimală 

 Activitatea institutului în a oferta servicii de cercetare către public și privat în baza infrastructurii 
de laboratoare certificare existente și a activităților diagnostic/ analiză/ testare acoperite prin 
organigramă - suboptimală 

Opțiuni strategice de dezvoltare în baza SWOT 

Strategii ofensive 
Puncte forte - oportunități (SO) 

Oportunitati 

 Interes major la nivel european și internațional 
pentru domeniul științelor vieții, atât în 
sectorul public și privat- Strategia UE pt 
Bioeconomie, susținerea economiei circulare 
COM (2015)614. 

 DANUBIUS RI proiect Fanion ESFRI mediu 
atrăgător/catalizator parteneriate EoI  

 Aportul investițiilor private în CDI să 
reprezinte la 1% din PIB 

 fonduri CDI pentru spin off și start up  
 

 

Puncte forte 

 echipe puternice de cercetare calificate, cu 
grad ridicat de flexibilitate în abordarea 
unor noi  sub-domenii. Bună parte a 
personalului (seniori, tineri cercetători) 
instruiți la cursuri internaționale și școli de 
vară sau participanți la conferințe de rang 
înalt, unde s-au prezentat stadiul actual în 
domeniu  și cele mai recente tehnologii. 

 oameni de știință de înaltă clasă,  calificări 
de top într-o gamă largă de domenii 
științifice deschise pentru formarea 
continuă. Tineri cercetători cu potențial 
ridicat de dezvoltare profesională (vârsta 
medie a personalului institutului este sub 
42 de ani). 

 buna colaborare permanentă cu 
comunitatea de cercetare Diaspora  
 

SO1: dezvoltarea unor servicii de cercetare pentru 
domenii cheie ce raspund potențialului de 
specializare34 
 
SO2: dezvoltarea de proiecte/acțiuni care să atragă și 
să “repatrieze” cercetătorii români aflați în marile 
centre ale lumii   
 
SO3: ținând cont de gama largă de rezultate, pe care 
INCDSB o obţine din contractele de cercetare, şi de 
faptul că sunt realizate produse noi (studii, baza de 
date, hărţi etc), se poate lua în calcul în viitorul 
apropiat, apariţia unor entităţi de tip spin-off, ale 
institutului, ca modalitate de valorificare a rezultatelor 
cercetării. 

https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/publications/bioeconomy_development_in_eu_regions.pdf
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/publications/bioeconomy_development_in_eu_regions.pdf
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Strategii de dezvoltare: puncte forte-amenințări 
(ST) 

Amenințări  

 Lipsa unor instrumente financiare oportune 
care permit cercetătorilor din diaspora în a 
colabora cu INCDSB 

 Lipsa finanțării/incertitudinea de bază ale 
Institutului 
 

 

PF 

 echipe puternice de cercetare calificate, cu 
grad ridicat de flexibilitate în abordarea 
unor noi subdomenii ale brandului științele 
vieții. Bună parte a personalului (tineri 
cercetători, seniori) instruiți la cursuri 
internaționale și școli de vară. 

 oameni de știință de înaltă clasă, cu 
calificări de top într-o gamă largă de 
domenii științifice deschise pentru 
formarea continuă.  

 rata de rentabilitate a cercetătorilor formați 
în străinătate  

 

ST1: dezvoltarea unei scheme în cadrul proiectelor 
strategice cu relevanță europeană privind atragerea 
cercetătorilor români  
ST3: realizarea unui plan de lucru pentru dezvoltarea 
produselor și serviciilor  aferente domeniului 
bioeconomie și economie circulară, TT prin proiecte 
precum FITOCOM, spin off 

 

Strategii defensive - puncte slabe oportunități (WO) Oportunități 

 Cerința diferitelor organisme/autorități 
internaționale, europene, naționale pentru 
servicii de cercetare care să sprijine procesul 
de decizii bazate pe Big data (big data decision 
making) în domeniul siguranței și calității apei, 
poluare și efectele disturbatoare asupra 
sistemelor râu-fluviu-mare/apă-uscat 

 Strategia de sprijinire a unor poli globali de 
cercetare în Estul Europei, în scopul reducerii 
diferențelor la nivelul UE 

PS:  

 îmbunătățirea privind publicare științifică 
prin editare mai omogenă între echipele de 
cercetare  

 diseminarea rezultatelor cercetării către 
publicul larg utilizând noi instrumente social 
media, youtube, TED, metode intuitive de 
realizare a studiilor, rapoartelor ușor de 
ințeles pentru public larg etc  

 abordări încă incipiente privind 
comunicarea către publicul larg/instituții 
publice a unor rezultate științifice de 

WO1: dezvoltarea unui sistem care incurajează 
echipele de cercetători în evaluarea activității lor din 
punct de vedere al impactului socio economic 
(valoarea adaugată a rezultatelor cercetării)   
WO2:  având în vedere potențialul de cercetare, fondul 
de brevete cât și serviciile și produsele de cercetare ce 
se pot concretiza prin brevete internaționale ale 
INCDSB în domenii de specializare de mare interes 
european, internațional cum ar fi bioeconomia, dar și 
nivelul de nevalorificare al contractelor de 
cercetare/proiecte se va lua în calcul înființarea de 
companii spin off, sau start up-uri. 
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interes public (big data) 

 ofertare incipientă către autorități 
naționale/ regionale/ europene pentru care 
institutul poate furniza date, cercetări în 
vederea revizuirii, evaluării politicilor, 
strategiilor 

 contractele de cercetare prin care se 
realizează produse noi (studii, baze de date, 
hărţi, etc) -  nevalorificate 

 

Strategii diversificare puncte slabe amenințări 
(WT) 

Amenințări 

 Cu toate noile ținte asumate prin 
Roadmap CDI 2017, sistemul de cercetare 
este încă subfinanțat, ținta fiind de 1% 
PIB însă la nivel EU este de 3%, iar media 
2.03%, în ciuda rentabilității și 
profitabilității demonstrate la nivel UE35 

 

 Suboptimala activitate a institutului în a 
oferta servicii de cercetare către public și 
privat în baza infrastructurii de laboratoare 
certificare existente și a activtităților 
diagnostic/analiză/testare acoperite prin 
organigramă  

 

WT1:  utilizarea unor instrumente de leadership 
științific privind evaluarea impactului socio 
economic al seviciilor de cercetare –rentabilitatea 
socială a investiției în cercetare regăsindu-se în 
noua generație de indicatori de performanță ai 
institutului36 
WT2: dezvoltarea proiectelor/acțiunilor de 
cooperare și parteneriat care să permită utilizarea 
infrastructurii – laboratoare, spații dotate la 
standarde inernaționale ale INCDSB de tip Living 
Lab, în scopul atragerii de noi parteneriate public-
public, public-privat, încurajării aportului 
sectorului privat la investiții CDI 37  

ANEXA 2  

OBIECTIVELE PROGRAMULUI NUCLEU 2019-2022 cu titlul: „Dezvoltarea de instrumente si strategii de 

valorificare superioara a resurselor naturale pentru imbunatatirea exploatarii durabile a acestora in 

bio-industrii si conservarea functiilor ecosistemelor "BIODIVERS 3" sunt: 

- caracterizarea substantelor si proceselor de baza ale sistemelor biologice si a interelatiilor la nivel 

molecular si/sau celular si valorificarea acestora; 

-  evaluarea biodiversităţii şi a potențialului bioeconomic  al sistemelor biologice pentru aplicații 

biotehnologice și îmbunătățirea serviciilor ecosistemice; 

- evaluarea biodiversităţii şi a reactivității sistemelor biologice la factorii de impact naturali şi 

antropici, în vederea identificării de utilizări biotehnologice a bioresurselor şi de bioindicatori pentru 

monitorizarea şi protecţia mediului; 

- identificarea, caracterizarea, autentificarea unor fitocomplecsi bioactivi din plante, integrabili in 

formule de alimente functionale si suplimente alimentare cu utilizari multiple. 
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OBIECTIVE SPECIFICE PENTRU FIECARE DIN CEI 3 PILONI AI ACTIVATII DE CERCETARE: 

Bio-medicina/sănătate 2018-2022: 

- Elucidarea mecanismelor ce conduc la apariţia unor maladii hematologice (anemie şi boli 
proliferative), boli neuro-degenerative (ex: autism-like disorders) în scopul stabilirii de noi 
strategii terapeutice (în special prin implicarea dinamicii celulare); 

- Dezvoltarea de noi suporturi (materiale compozite formate din materiale naturale şi sintetice) 
pentru ingineria tisulară şi sisteme inovative de eliberare controlată a medicamentelor pentru 
medicina regenerativă (biologie celulară şi moleculară cu suportul bio-produselor şi 
biotehnologiei); 

- Evaluarea biomaterialelor şi a substanţelor bioactive pe tipuri de celule normale sau 
modificate (biologie celulară şi moleculară cu suportul bio-produselor şi biotehnologiei); 

- Aplicarea rezultatelor cercetării obţinute în domeniul substituenţilor tisulari în clinici 
veterinare sau umane în scopul elucidării mecanismelor de interacţiune celulară (celulă-celulă 
şi celulă-materiale) implicate în terapia de inducere a regenerării diferitelor ţesuturi (cu 
implicarea biologiei celulare şi moleculare); 

- Dezvoltarea şi caracterizarea de noi nanostructuri bioactive multifuncţionale cu aplicaţii 
medicale (anti-inflamatoare, antitumorale, antimicrobiene, cu activitate hepatoprotectoare) 
(cu suportul bioproduselor si bioanalizei); 

- Interacţiile unor agenţi fizici, chimici şi biologici cu procese moleculare implicate în controlul şi 
reglarea membranelor; valorificarea biomedicală (biologie celulară şi microbiologie cu suportul 
bioanalizei); 

- Chemotiparea şi evaluarea biomarkerilor pentru bolile legate de vârstă şi impactul nutriţiei 
asupra variabilităţii chemotipării (cu implicarea bioanalizei); 

- Asamblarea şi interpretarea seturilor de date generate de către următoarea generaţie de 
secvenţe care vor fi implementate în viitorul apropiat (cu implicarea bioinformaticii); 

- Obţinerea de fitopreparate/suplimente alimentare pe baza selecţiei fitocomplecşilor cu 
proprietăţi farmacologic active; 

- Elaborarea de tehnologii moderne de obţinere a unor principii active din diverse surse şi 
testarea acţiunii lor biologice; 

- Screening-ul preclinic in vitro, pe culturi celulare, al unor noi produși și procedee 
biotehnologice, cu citotoxicitate și genotoxicitate scăzute și cu potențial antitumoral; 

- Extinderea colaborărilor cu institute de cercetare/universități și agenți economici (utilizatorii 
finali ai rezultatelor cercetării) pentru elaborarea de suplimente alimentare utilizabile în 
prevenția, gestionarea și tratamentul unor afecțiuni cronice; 

- Obținerea de extracte ce pot fi incorporate pe diferite suporturi: materiale compozite, 
nanotructuri multifuncționale și alte biomateriale în scopul dezvoltării de noi strategii 
terapeutice. 

- Dezvoltarea si validarea de metode analitice specifice pentru determinarea (bio)compusilor si 
(bio)produselor. 

- Obtinerea, caracterizarea si aplicarea de nanocompozite si materiale biomimetice. 

Mediu si biodiversitate 2018-2022 

- Studii de taxonomie moleculară, sintaxonomie, palinologie şi diversitate taxonomică între 
specii şi ariile geografice ale României (cu implicarea studiilor de biodiversitate); 

- Evaluarea factorilor de risc din ecosistemele naturale care ameninţă existenţa speciilor rare şi 
vulnerabile din siturile “Natura 2000” şi alte arii protejate din România; investigarea 
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biodiversităţii ecosistemelor terestre şi acvatice din ariile protejate, pentru 
fundamentarea/administrarea statutului de arie protejată/sit „Natura 2000”; 

- Dezvoltarea şi studierea colecţiei de alge şi cianobacterii din institut, singura din România, în 
scopul clarificării unor aspecte de taxonomie, filogenie şi ecofiziologie pentru selectarea unor 
suşe algale cu posibilităţi de utilizare în biotehnologii; 

- Elaborarea şi testarea unor biotehnologii bazate pe alge şi cianobacterii cu obţinere de produşi 
bioactivi şi biocombustibili (biohidrogen, hidrocarburi, biodiesel); 

- Studii fitogeografice privind speciile de plante rare şi endemice din România pentru 
identificarea centrelor lor genetice şi elaborarea strategiilor de conservare; 

- Chemotaxonomia, amprentarea moleculară si investigarea biochimică a speciilor de plante 
care se pot dovedi importante în producerea de metaboliţi secundari, pentru obţinerea unor 
produse farmaceutice cu valori terapeutice certe în tratarea unor maladii (cu implicarea 
biologiei vegetale şi experimentale, cu suportul bioanalizei); 

- Studii privind structura, funcţiile şi serviciile ecosistemelor naturale, agricole şi antropice, 
coroborate cu monitorizarea lor şi elaborarea de strategii pentru conservarea biodiversităţii; 

- Evaluarea homeostaziei citogenetice în populaţii naturale de organisme şi influenţa poluanţilor 
ca agenţi de genotoxicitate (dinamică celulară, bioanaliză, bioinformatică); 

- Caracterizarea moleculară a evenimentelor transgenice, analiza Organismelor Modificate 
Genetic (OMG) şi evaluarea impactului OMG asupra mediului înconjurător şi sănătăţii umane 
(ecologie, resurse, mediu);  

- Studiul, identificarea, caracterizarea şi inventarierea resurselor genetice prin amprentare 
moleculară; 

- Investigarea şi identificarea factorilor epigenetici ce determină răspunsul organismelor la 
stresul biotic şi abiotic; 

- Dezvoltarea de noi strategii de bioremediere, inclusiv a apelor uzate colorate din industria 
textilă, bazate pe plante şi microorganisme (cu implicarea biologiei celulare şi a 
microbiologiei); 

- Extinderea bazelor de date de floră şi faună, cu utilizarea tehnicilor moderne de teledetecţie 
(Remote Sensing) şi GIS (Geographic Information System) pentru modelarea distribuţiilor 
potenţiale ale speciilor, dezvoltarea strategiilor naţionale de conservare şi altele 
(bioinformatică); 

- Cuantificarea impactului schimbărilor climatice asupra taxonilor rari, endemici sau pe cale de 
dispariţie (bioinformatică); 

- Intensificarea cercetărilor privind conservarea biodiversităţii în zona Dunăre - Delta Dunării – 
Marea Neagră şi identificarea posibilităților de utilizare durabilă a resurselor naturale din 
această zonă (specii cu importanță alimentară și medicinală); 

- Studii asupra ecologiei și biologiei microorganismelor producătoare de substanțe biologic 
active; 

- Taxonomia moleculară a drojdiilor cu capacitate de bioremediere; 
- Studiul interacțiunii plantă - agent fitopatogen la nivel biochimic; 
- Realizarea unor teste de sensibilitate microbiană a extractelor naturale; 
- Taxonomie moleculară și diversitatea bacteriilor;  
- Studii de biologie moleculară și biochimia plantelor și a bacteriilor;  
- Evaluarea caracteristicilor fiziologice și moleculare ale plantelor și bacteriilor utilizând 

tehnologii moderne;  
- Cercetări asupra biodiversităţii şi ecodiversităţii; structura, dinamica şi gradul de 

vulnerabilitate a ecosistemelor terestre, inclusiv arii protejate; 
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- Impactul unor factori naturali şi antropici asupra ecosistemelor, a biodiversităţii; 
fundamentarea măsurilor de conservare şi reconstrucţie ecologică;  

- Studii de microbiologia solului (enzimologie) și folosirea de tehnologii nepoluante şi 
neconvenţionale; 

- Cercetări în vederea fundamentării şi îmbunătăţirii tehnologiilor de combatere biologică a 
dăunătorilor şi a plantelor invazive; 

- Identificarea, caracterizarea și valorificarea unor plante medicinale din flora spontană a 
României; 

- Efectuarea unor cercetări de taxonomie moleculară, sintaxonomie, ecologie, paleoecologie, 
referitoare la diferite grupe de organisme din România, utilizând metode clasice şi moderne de 
analiză; 

- Evaluarea structurii, funcţionalităţii şi productivităţii unor tipuri reprezentative de ecosisteme 
din România, cu scopul înțelegerii mecanismelor/legităților ecologice ce stau la baza 
diversității biologice a acestora; 

- Analiza istoricului vegetaţiei şi a paleoclimei pe baza datelor sporo-polinice; 
- Evaluarea factorilor de risc ecologic care periclitează existenţa speciilor de plante rare şi 

vulnerabile în ariile protejate din România; 
- Studiul, fundamentarea şi elaborarea strategiilor de reabilitare a ecosistemelor naturale şi 

antropice degradate; 
- Elucidarea unor aspecte morfo-structurale la unele grupe de specii “problemă” de interes 

naţional şi european prin tehnici morfologice şi de biologie moleculară; 
- Cercetări de filogeografie şi biogeografie privind unele specii rare şi endemice din Carpaţii 

româneşti, în scopul evidenţierii structurii lor genetice şi clarificării centrelor genetice de 
formare a lor şi de conservare “in situ”;  

- Generarea modelelor de distribuţie potenţială a taxonilor periclitaţi, endemici şi rari, în 
vederea identificării unor noi situri şi protejării lor;  

- Evaluarea impactului reprezentat de speciile alohtone invazive asupra biodiversitatii din 
Romania si masurile necesare pentru prevenirea si combaterea efectelor acestora asupra 
speciilor autohtone; 

- Abordarea unor cercetări privind răspunsul spectral al speciilor de-a lungul spectrului 
electromagnetic, prin utilizarea imagisticii hyperspectrale, în scopul monitorizării, analizării şi 
evaluării serviciilor agroecosistemelor, ecosistemelor naturale/urbane în contextul stresului 
generat de schimbările de mediu (climatice, de utilizare a terenurilor, poluare), pentru 
dezvoltarea unor aplicaţii în bioeconomie;  

- Generarea şi întreţinerea unei librării spectrale pentru speciile de plante care să permită 
monitorizarea, cartarea şi evaluarea acestora de la nivel local, regional, global, prin utilizarea 
teledecţiei hyperspectrale (Remote Sensing); 

- Aplicarea abordărilor de metagenomică și bioinformatică în studiile de microbiologie 
ambientală, cu accent pe menținerea și/sau îmbunătățirea sănătății mediului înconjurător; 

- Identificarea unor tehnologii moderne pentru creşterea capacităţii de sechestrare biologică a 
emisiilor de CO2; 

- Elaborarea de biotehnologii pentru remedierea mediului înconjurător; 
- Studiul în laborator/mediul natural al efectelor schimbărilor climatice asupra ecosistemelor 

acvatice; 
- Managementul resurselor de apă; 
- Utilizarea aplicațiilor bioinformatice și statistice în studiile de metagenomică, 

metatranscriptomică etc.; 
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- Investigarea genofondului național al porumbului prin tehnici moderne de genotipare 
moleculară în scopul obținerii unor hibriz noi, performanți; 

- Crioconservarea unor soiuri de plante valoroase economic, omologate naţional, în scopul 
stocării lor pe termen îndelungat în bănci de gene;  

- Cercetări de mutageneză şi realizarea de teste fitobiologice;  
- Adoptarea şi aplicarea unor noi tehnici (ex. microarray, NGS – next generation Sequencing; 

next generation phenotyping: HTPPs - field-based high-throughput phenotyping platforms-
using UV-VIS-NIR hyperspectral imaging systems); 

- Inducerea variabilităţii genetice prin culturi de ţesuturi, mutageneză experimentală la plantele 
medicinale şi aromatice, autohtone şi alohtone; 

- Crearea şi testarea unor biotehnologii de regenerare şi micropropagare a speciilor de interes 
farmaceutic; 

- Aplicarea tehnicilor de multiplicare in vitro la plante; 
- Conservarea pe termen mediu (culturi in vitro) şi termen lung (crioconservare) a speciilor 

endemice, rare şi periclitate din flora spontană; 
- Evaluarea efectului terapeutic al fitoextractelor prin testarea lor “in vivo”, conform legislaţiei 

în vigoare; 
- Extinderea studiilor ecosistemelor arondate zonei Deltei Dunării și a Carpaților Orientali 

pentru identificarea indicatorilor de mediu cu impact asupra diversității vegetale și a 
bioproductivității; identificarea speciilor de plante medicinale și aromatice producătoare de 
metaboliți secundari cu importanță farmaceutică; elaborarea de bune-practici pentru 
exploatarea resurselor vegetale din ecosisteme naturale și dezvoltarea de strategii de 
valorificarea sustenabilă; 

- Utilizarea metodelor biotehnologice (culturi in vitro) pentru conservarea in situ, ex situ și 
pentru activităţi de repopulare şi reconstrucţie ecologică. 

- Dezvoltarea de sisteme biosensibile (biosenzori) pentru identificarea principiilor active si a 
contaminantilor. 

- Modelarea si simularea de procese analitice de interes aplicativ. 
 

Agricultura si alimentaţie 2018-2022 

- Inducerea variabilităţii genetice la plante prin utilizarea de culturi tisulare şi mutageneză 
(biologie vegetală şi experimentală; bioanaliză); 

- Identificarea şi extracţia de noi compuşi activi din plante medicinale şi aromatice cultivate în 
culturi convenţionale (biologie vegetală şi experimentală; bioanaliză; biotehnologii); 

- Utilizarea tehnicilor moderne de tip secvenţiere “next gen” pentru a obţine perspective asupra 
transcriptomului de hibrizi de porumb, coroborat cu analiza diversităţii genetice a soiurilor 
tradiţionale pentru definirea grupurilor heterotipice pentru Romania (ecologie, taxonomie, 
control biologic); 

- Manipularea genetică a plantelor în scopul de a le conferi rezistentă la stresul biotic şi abiotic 
(ecologie, taxonomie şi control biologic); 

- Clonarea şi caracterizarea funcţională a unor gene la porumb pentru o mai bună înţelegere a 
dezvoltării endospermei şi îmbunătătirea calităţii boabelor (ecologie, taxonomie şi control 
biologic); 

- Analiza stabilităţii genetice a tomatelor cultivate ca urmare a crioconservării (ecologie, 
taxonomie, control biologic); 

- Proiectarea şi implementarea unor noi (bio)tehnologii de obţinere a unor alimente funcţionale 
/ nutraceutice (bioanaliză, biotehnologii, biologie celulară şi moleculară); 
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- Valorificarea superioară a sub-produselor din industria alimentară prin includerea acestora în 
formule de suplimente alimentare, alimente funcționale, biopesticide, fertilizatori ecologici, 
furaje (bioanaliză, biotehnologii, biologie celulară şi moleculară); 

- Studiul şi analiza florei, faunei şi a proceselor ecologice din cadrul ecosistemelor (agro-
ecosistemelor) în vederea valorificării superioare a serviciilor rezultate din activităţile agricole 
şi silvicultură; 

- Transferul unor specii de plante medicinale și aromatice din flora spontană în cultura 
experimentală (câmp experimental); 

- Identificarea, caracterizarea și multiplicarea genotiopurilor/ecotipurilor cu potențial 
biosintetic optim pentru clase de principii active cu importanță economică;  

- Utilizarea metodelor biotehnologice pentru izolarea și propagarea genotiopurilor înalt 
producătoare; 

- Extinderea gamei de produse pentru alimente funcționale - obţinere, formulare, caracterizare, 
în colaborare cu firme procesatoare și producătoare din domeniu; 

- Dezvoltarea de biopesticide utilizabile în agricultura ecologică. 
- Evaluarea compozitiei extractelor vegetale si modelarea eficacitatii procedurilor de extractie. 
-  Elaborarea de procedee rapide, sensibile si performante pentru caracterizarea proceselor 

naturale potential aplicabile in scopuri practice. 
- Formularea de biopreparate destinate sectorului agricol si dezvoltarea tehnologiilor de 

obtinere a acestora 

De asemenea propunem includerea în actuala strategie de cercetare ştiinţifică a  INCDSB a 
domeniului „Cercetări polare / cercetari in medii extreme” prin crearea unei noi echipe de 
cercetători care va avea ca obiective: 

 Participarea la definirea Strategiei de Cercetare în Domeniul Cercetărilor Polare 

 Participarea la stabilirea şi implementarea Planului National de Cercetare în Zonele Polare 

 Activitate de cercetare-dezvoltare în medii extreme, inclusiv in Arctica şi Antarctica 

 Crearea unei platforme naţionale de management a rezultatelor ştiinţifice obţinute în medii 
extreme, inclusiv in Arctica şi Antarctica: Obiectivul principal – bază de date naţională cu 
rezultatele cercetării ştiinţifice (abordare statistică, folosind expertiza şi experienţa 
cercetătorilor din Departamentul Bioinformatică al INCDSB) 

 Organizarea de expediţii de cercetare ştiinţifică în medii extreme, inclusiv in  Arctica şi 
Antarctica 
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ANEXA 3.  PLANUL DE MASURI PE OBIECTIVE DE DEZVOLTARE 2018-2022  

Obiective Generale –axe 
principale de dezvoltare 

Obiective specifice - domenii de 
dezvoltare 

Acţiuni/proiecte Termen de implementare Surse 

 
 
 
 
 
 
 

Afirmarea ca pol de 
cercetare  regional şi 
european  contribuind 
astfel la creşterea 
nivelului de 
trai/siguranţei vieţii 
printr-o dezvoltare 
economică inteligentă 
şi specializată  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.Dezvoltarea ofertei de 
cercetare competitivă în 
domeniul Biodiversitate şi 
Protejarea Mediului - efectele 
cumulate ale schimbării 
climatice şi creşterea presiunilor 
antropice   
 
 

1.  studiul eutrofizării 
prin intermediul 
proiectelor de 
cercetare PN III 
 

Depunere 2018-2019 Bugetul naţional 

2. plan servicii de 
cercetare privind 
suficienţa resurselor 
de apă (diponibilitate, 
calitate, cantitate), 
poluare şi 
contaminare 
emergenţi  

Depunere proiect 2018-
2019 

PNIII 

3. dezvoltare proiect 
infrastructură de 
cercetare 
interdisciplinară HUB 
Murighiol pentru 
DANUBIUS RI 

2019 POC axa 1  

4. Proiect în vederea 
obţinerii statutului de 
proiect major 
DANUBIUS-RI pentru 
România 
 
 

Iunie 2019 - 
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2. Creşterea gradului de utilizare 
a bioresurselor prin soluții 
inovatoare de fomare a unui 
ecosistem bioeconomic, circular 
dinamic şi inovativ rezultând 
descoperirea şi introducerea de 
noi lanțuri valorice  

1 dezvoltarea 
proiectului RoRic -
infrastructură pentru 
cercetare 
colaborativă  

Septembrie 2018- 
depunere proiect 

Surse de finanțare - POC 
intrastructura de 
cercetare 

2 Închiderea 
lanțurilor de valoare 
din bioeconomie prin 
obținerea de 
bioproduse inovative 
cerute de piață – 
PRO-SPER    

În desfăşurare până în 
2020 

Programul PNCDCI III 
SUBPROGRAMUL 1.2 
Performanță 
instituțională Proiecte 
complexe realizate în 
consorții CDI 

3 Valorificarea 
complexă a 
bioresurselor din 
zona Mării Negre prin 
dezvoltarea şi 
aplicarea unor 
biotehnologii 
inovatoare şi 
emergente - 
INOBIOMAR 

În desfăşurare până în 
2020 

Programul PNCDCI III 
SUBPROGRAMUL 1.2 
Performanță 
instituțională Proiecte 
complexe realizate în 
consorții CDI 

4 Pansament 
compozit bioactiv 
pentru răni 
superficiale. 
Beneficiar: SC 
Laboratoarele Medica 
SRL 

Iulie-decembrie 2018 Buget PN III 

5 Proiect EUREKA  
Produse 
multifuncționale 
obținute din colostru 
fermentat cu granule 
de chefir  

2018-2020 Program 3 COOPERARE 
EUROPEANĂ ŞI 
INTERNAŢIONALĂ, 
Subprogramului 3.5 Alte 
iniţiative şi programe 
europene şi 
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Coordonator proiect 
(beneficiar):  SC 
Laboratoarele Medica 
SRL. Parteneri: 
INCDSB Bucuresti, 
Universitatea 
Dunărea de Jos Galați 
(România) si 
NorGenoTech AS 
(Norvegia). 

internaţionale 

 6 Metode inovative 
de valorificare a 
resurselor naturale și 
de îmbunătățire a 
eficienței nutriționale 
a fito-produselor-
contribuții la 
creșterea 
competitivității 
micilor întreprinderi, 
FITOCOMP 

Până in 2021 Programului Operațional 
Competitivitate 2014-
2020, Axa prioritară 1 – 
Cercetare, dezvoltare 
tehnologică și inovare 
(CDI) în sprijinul 
competitivității 
economice și dezvoltării 
afacerilor, acțiunea 1.2.3 

 3. Dezvoltarea de instrumente si 
strategii de valorificare 
superioara a resurselor naturale 
pentru imbunatatirea 
exploatarii durabile a acestora 
in bio-industrii si conservarea 
functiilor ecosistemelor 
«BIODIVERS 

Caracterizarea 
substantelor si 
proceselor de baza 
ale sistemelor 
biologice si ale 
interrelatiilor la nivel 
molecular si/sau 
celular in vederea 
valorificarii lor 

2019-2022 Programul Nucleu 

 4. Crearea unei noi echipe de 
cercetători în domeniul 
„Cercetări polare”, urmărirea 
efectelor poluării în medii 
extreme, abordare 
interdisciplinară pentru 

1. Participarea la 
definirea Strategiei de 
Cercetare în 
Domeniul Cercetărilor 
Polare; 

2. Participarea la 

 2019-2022 Programe Naționale, 
Fonduri europene, 
programe internaționale 
de cooperare, programe 
bilaterale 
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bioştiințe  stabilirea şi 
implementarea 
Planului Național de 
Cercetare în Zonele 
Polare; 

3. Crearea unei 
platforme naţionale 
de management a 
rezultatelor ştiinţifice 
obţinute în Arctica şi 
Antarctica 

4. Dezvoltarea unei 
baze de date 
naţionale cu 
rezultatele cercetării 
ştiinţifice (abordare 
statistică, folosind 
expertiza şi 
experienţa 
cercetătorilor din 
institut); 

5.Organizarea de 
expediţii de cercetare 
ştiinţifică în Arctica şi 
Antarctica 

 
 

2. Dezvoltarea unui 
model organizațional 
CDI care promovează 
cercetarea 
transdisciplinară cu 
impact socio- 

 
 
1 Susținerea dezvoltării 
strategiilor naţionale de 
conservare a florei şi faunei prin 
modelarea distribuţiilor 
potenţiale ale speciilor 
asigurându-se extinderea 

1. Proiect în vederea 
completării nivelului 
de cunoaştere a 
biodiversităţii prin 
implementarea 
sistemului de 
monitorizare a stării 
de conservare a 

În evaluare  Fonduri nerambursabile- 
PO Mediu 
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economic 
 

bazelor de date prezente 
 
 
 
 

speciilor si habitatelor 
de interes comunitar 
din România şi 
raportarea în baza 
articolului 17 al 
Directivei Habitate 
92/43/CEE 
 

2  Servicii de cercetare care 
susțin dezvoltarea de algoritmi 
ce vor permite construirea şi 
analiza unui model medical 
individual bazat pe inteligența 
artificială, prin intermediul  
soluțiilor computaționale pentru 
medicina de precizie 

Proiect privind 
introducerea şi 
dezvoltarea 
cercetărilor în 
domeniul 
nanotehnologiei 
bazate pe ADN în 
România şi creşterea 
capacităţilor şi 
competenţelor 
ştiinţifice ale 
cercetătorilor 
români, astfel încât 
să aibă loc creşterea 
participării româneşti 
în cercetarea la 
nivelul UE. 
(MODASYS) 

Finalizare 2020 Fondul European de 
Dezvoltare Regională prin 
Programul Operațional 
Competitivitate 2014-
2020 

 3 Sustinerea dezvoltarii 
infrastructurii, a resursei umane 
si a vizibilitatii institutului pe 
plan national si international  

Proiect privind 
„Cresterea capacitatii 
de cercetare si a 
performantelor 
institutionale ale 
INCDSB” 

2018 - 2020 Bugetul national-PNCDI III 
– Programul 1: 
Dezvoltarea sistemului 
national de cercetare-
dezvoltare; Subprogramul 
1.2. Performanta 
institutionala 
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  Repere: 1. Intensificarea procesului de 
transfer de cunoștințe și tehnologii către 
agenții economici prin accesarea 
fondurilor de cercetare 
2. Dezvoltarea activității rețelei de 
biotehnologii agricole şi medicale RoRIC 
3. Crearea unui cadru regional (pentru 
Europa Centrală și de Est) ICGEB pentru 
promovarea cercetărilor de inginerie 
genetică și biotehnologii  
4 Obținerea statului de proiect major 
pentru componentele românești ale 
DANUBIUS-RI 
 

Ipoteze : 
1. intensificarea concurenței CDI  
2. cât și pentru parteneriate sustenabile 
3. predictibilitatea scăzută a surselor de 
finanțare naționale sau programate la 
nivel național 
4. adaptabilitatea şi flexibilitatea în a 
răspunde oportunităților/calendarului 
de finanțare naționale  
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Anexa 4 Log Frame - impactul strategiei de dezvoltare 2018-2022: 
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ANEXA 5 ORGANIGRAMA INSTITUIEI CONFORM ORDINULUI MEN 222 /2014 
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1
 A se vedea Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare Inovare 2014-2020,  pusă în practică printr-o serie de instrumente, 

în principal prin Planul naţional de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare 2014-2020 (PNCDI_3) şi prin Programul 
Operațional “Competitivitate” - Axa Prioritară „Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru susținerea afacerilor și 
competitivitate”, alături de alte politici publice în sectoare conexe (fiscale, educaţionale, etc.), desfășurate prin instrumente 
de tipul Program Operațional Regional, Program Operațional „Capacități Umane”, Programul Operațional Dezvoltarea 
Capacității Administrative, Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 

2
 A se vedea SNCDI 2014-2020, pag7 

3
 A se vedea indicatorii CDI realizati fata de tintele Europa 2020 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_R%26D_and_innovation  
4
 A se vedea Strategia de cercetare, dezvoltare inovara 2014-2020, pagina 8, accesata la https://www.edu.ro/sncdi2014-2020  

5
 A se vedea Strategia Verde 2020, Comunicarea Comisiei Europene “Asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural: o 

strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020” 
6
 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice este persoana juridica romana aflata in coordonarea 

Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte 
Biologice Bucuresti a fost infiintat prin HG nr. 1317/11.12.1996 prin reorganizarea si fuziunea Institutului de Biologia 
Dezvoltarii Bucuresti, Institutului de Cercetari Biologice Cluj-Napoca, Institutului de Cercetari Biologice Iasi si Centrul de 
Cercetari Biologice „Stejarul” Piatra Neamt.In 2002 a fuzionat prin absorbtie cu fostul Institut National de Cercetare-
Dezvoltare pentru Biotehnologie in baza HG nr. 1272 din 13 noiembrie 2002. In prezent INCDSB este organizat si functioneaza 
in conditiile prevazute de HG nr.2082/24.11.2004. Structura organizatorica a fost aprobata prin Ordin 222/13.05.2014 

7
 A se vedea  http://dans.incdsb.ro/ cat si http://www.danubius-ri.eu/danubius-ri/structure/  

8
 A se vedea http://www.roice.ro/expeditii/expeditia-roice-2015/  

9
 A se vedea http://danubius-ri.eu  

10
 Exemplu http://www.nature.com/scientificreports  

11
 A  se vedea Raport Intermediar privind structurile de cercetare din Romania 2017, 

http://www.research.gov.ro/uploads/cric/roadmap-national-1-august-2017.pdf  
12

 A se vedea http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-
_R%26D_and_innovation 
13

 A se vedea http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-
_R%26D_and_innovation  
14

 Memorandumul semnat de Prim-Ministrul României pe 7 Octombrie 2014, statutul de Proiect Fanion (flagship) în cadrul 
Strategiei europene pentru regiunea Dunării (SUERD). 
15

 (European Strategy Forum forResearch Infrastructures) 
16

  A se vedea , RAPORT INTERMEDIAR privind infrastructurile de cercetaredin România- Roadmap 2017, pag 27 
17

 Conform PO Competitivitate http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014  
18

 A se vedea roadmap CDI 2017 , pag 17, Anexa 1,, Tabel 1, http://www.research.gov.ro/uploads/cric/roadmap-national-1-
august-2017.pdf  
19

 , avand la baza urmatoarele documente:- Situatiile bilantului contabil a INCDSB, forma scurta, fara anexe si note, 
pentru perioada 2014-2017;- Contul de profit si pierdere al INCDSB, forma scurta, pentru perioada 2014-2017;-
 Bugetul de venituri si cheltuieli al INC DSB, forma scurta, pentru perioada 2014-2017;- Planul de dezvoltare 
institutional al INCDSB pentru perioada 2012-2015;- Extras din grila de evaluare  a ;ROGRAMULUI 1 - DEZVOLTAREA 
SISTEMULUI NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE , Subprogram 1.2 - Performanţă instituţională , Proiecte de dezvoltare 
instituţională – Proiecte de finanţare a excelenței în CDI 
20

 A se vedea http://www.incdsb.ro/proiecte/proiecte-finantate-din-fonduri-structurale/  
21

 See obiectivele ESFRI  pentru ERA- European Research Area http://www.esfri.eu/esfri_roadmap2016/#  
22

 A se vedea COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR Asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural: o strategie a UE în domeniul biodiversității 
pentru 2020, COM(2011) 244 final 
23

 A se vedea http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/news/dezbaterea-nationala-privind-contributia-institutelor-nationale-de-
cercetare-la-revizuirea-si-implementarea-strategiei-nationale-pentru-dezvoltare-durabila-a-romaniei/  
24

 A se vedea Roadmap 2017 al infrastructurilor CDI http://www.research.gov.ro/uploads/cric/roadmap-national-1-august-
2017.pdf  
25

 A se vedea Bioeconomy  development in EU region, EC report 
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/publications/bioeconomy_development_in_eu_regions.pdf  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_R%26D_and_innovation
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_R%26D_and_innovation
https://www.edu.ro/sncdi2014-2020
http://www.incdsb.ro/wp-content/uploads/HG-nr-2082-24-11-2004.pdf
http://www.incdsb.ro/wp-content/uploads/Ordin-222-13-05-2014.pdf
http://dans.incdsb.ro/
http://www.danubius-ri.eu/danubius-ri/structure/
http://www.roice.ro/expeditii/expeditia-roice-2015/
http://danubius-ri.eu/
http://www.nature.com/scientificreports
http://www.research.gov.ro/uploads/cric/roadmap-national-1-august-2017.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_R%26D_and_innovation
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_R%26D_and_innovation
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_R%26D_and_innovation
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_R%26D_and_innovation
http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014
http://www.research.gov.ro/uploads/cric/roadmap-national-1-august-2017.pdf
http://www.research.gov.ro/uploads/cric/roadmap-national-1-august-2017.pdf
http://www.incdsb.ro/proiecte/proiecte-finantate-din-fonduri-structurale/
http://www.esfri.eu/esfri_roadmap2016/
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/news/dezbaterea-nationala-privind-contributia-institutelor-nationale-de-cercetare-la-revizuirea-si-implementarea-strategiei-nationale-pentru-dezvoltare-durabila-a-romaniei/
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/news/dezbaterea-nationala-privind-contributia-institutelor-nationale-de-cercetare-la-revizuirea-si-implementarea-strategiei-nationale-pentru-dezvoltare-durabila-a-romaniei/
http://www.research.gov.ro/uploads/cric/roadmap-national-1-august-2017.pdf
http://www.research.gov.ro/uploads/cric/roadmap-national-1-august-2017.pdf
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/publications/bioeconomy_development_in_eu_regions.pdf
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26

 http://www.danubius-ri.eu/danubius-ri/partners/  
27

 A se vedea  Agenda Digitala pentru Romania 2020, accesibila la https://www.comunicatii.gov.ro/wp-
content/uploads/2016/02/Strategia-Nationala-Agenda-Digitala-pentru-Romania-2020-aprobata-feb-2015.doc  
28

 A se vedea strategia de cercetare dezvoltare inovare 2014-2020 
29

 https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter  
30

 TOWS, instrument privind optiuni de dezvoltare strategice plecand de la puncte forte, punct slabe, oporunitati si 
amenintari respectiv cele 4 tipuri clasice: Puncte forte-Oportunitati, Puncte Forte-aminintari; Puncte Slabe –Oporunitati, 
Puncte Slabe-Amenintari 
31

 Misiunea departamentului - Investigarea ecosistemelor arctice și antarctice și răspunsul lor la schimbările climatice, 
precum și corelarea rezultatelor obținute prin investigări similare asupra altor sisteme ecologice din România (biodiversitate 
și schimbări climatice), precum și studiul adaptării organismului uman la condițiile extreme. http://www.incdsb.ro/structura-
organizatorica/bucuresti/cercetari-arctice-si-antarctice/  

32
 Indicatorii de realizare in scopul asigurării unei activități de cercetare performante se regăsesc in contractul de 

management încheiat cu Ministerul Cercetării si Inovării.  
  
33

 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_R%26D_and_innovation  
34

 A se vedea Strategia de Specializare Inteligenta pentru Regiunea de dezvoltare Sud-Est 
http://www.adrse.ro/Documente/Planificare/RIS3/Smart_Specialization_Strategy_SE.pdf 
35

 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_R%26D_and_innovation  
36

 A se vedea Un studiu comparativ realizat de Harvard Business School (2015) „Measuring the“impact”in impact investing”; 
metodologia de evaluare a investitiilor majore CDI 
https://www.researchgate.net/publication/236645351_FenRIAM_full_guide_Proposal_for_a_Foresight-
enriched_Research_Infrastructure_Impact_assessment_Methodology?enrichId=rgreq-
110396d8cb7cf8940072645740088703-
XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNjY0NTM1MTtBUzoxMDE4NDEwMzU1OTU3ODFAMTQwMTI5MjIwMzMwNQ%3D%3
D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf  
37

  O forma de guvernare experimentala prin care partile co interesate dezvolta, testeaza noi tehnologii si noi perspective 
asupra activitatii raspunzand provocarilor schimbarilor climatice si dezvoltarii sustenable/durabile“ (Evans, 2015)  

http://www.danubius-ri.eu/danubius-ri/partners/
https://www.comunicatii.gov.ro/wp-content/uploads/2016/02/Strategia-Nationala-Agenda-Digitala-pentru-Romania-2020-aprobata-feb-2015.doc
https://www.comunicatii.gov.ro/wp-content/uploads/2016/02/Strategia-Nationala-Agenda-Digitala-pentru-Romania-2020-aprobata-feb-2015.doc
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter
http://www.incdsb.ro/structura-organizatorica/bucuresti/cercetari-arctice-si-antarctice/
http://www.incdsb.ro/structura-organizatorica/bucuresti/cercetari-arctice-si-antarctice/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_R%26D_and_innovation
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_R%26D_and_innovation
https://www.researchgate.net/publication/236645351_FenRIAM_full_guide_Proposal_for_a_Foresight-enriched_Research_Infrastructure_Impact_assessment_Methodology?enrichId=rgreq-110396d8cb7cf8940072645740088703-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNjY0NTM1MTtBUzoxMDE4NDEwMzU1OTU3ODFAMTQwMTI5MjIwMzMwNQ%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/236645351_FenRIAM_full_guide_Proposal_for_a_Foresight-enriched_Research_Infrastructure_Impact_assessment_Methodology?enrichId=rgreq-110396d8cb7cf8940072645740088703-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNjY0NTM1MTtBUzoxMDE4NDEwMzU1OTU3ODFAMTQwMTI5MjIwMzMwNQ%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/236645351_FenRIAM_full_guide_Proposal_for_a_Foresight-enriched_Research_Infrastructure_Impact_assessment_Methodology?enrichId=rgreq-110396d8cb7cf8940072645740088703-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNjY0NTM1MTtBUzoxMDE4NDEwMzU1OTU3ODFAMTQwMTI5MjIwMzMwNQ%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/236645351_FenRIAM_full_guide_Proposal_for_a_Foresight-enriched_Research_Infrastructure_Impact_assessment_Methodology?enrichId=rgreq-110396d8cb7cf8940072645740088703-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNjY0NTM1MTtBUzoxMDE4NDEwMzU1OTU3ODFAMTQwMTI5MjIwMzMwNQ%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/236645351_FenRIAM_full_guide_Proposal_for_a_Foresight-enriched_Research_Infrastructure_Impact_assessment_Methodology?enrichId=rgreq-110396d8cb7cf8940072645740088703-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNjY0NTM1MTtBUzoxMDE4NDEwMzU1OTU3ODFAMTQwMTI5MjIwMzMwNQ%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf

