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București, 23.09.2016 

 
Începerea proiectului POC - axa G: 

TEHNOLOGII ECO-INOVATIVE DE VALORIFICARE A DEȘEURILOR DE BIOMASĂ 
 
 
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 
– Filiala INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU HIDRAULICĂ ȘI PNEUMATICA București, cu sediul 
în str. Cuțitul de Argint nr. 14, sector 4, derulează, începând cu data de 23.09.2016, 
proiectul “TEHNOLOGII ECO-INOVATIVE DE VALORIFICARE A DEȘEURILOR DE BIOMASĂ 
(ECOVALDES)“, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza 
contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și 
Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor 
Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul 
Operaţional Competitivitate (POC).  

Valoarea totală a proiectului este de 7.551.957 lei, din care asistenţa financiară 
nerambursabilă este de 5.768.454 lei.  

Proiectul se implementează în regiunile București-Ilfov și Sud-Est, pe o durată de 54 luni. 
Obiectivul proiectului este dezvoltarea interacțiunii INOE 2000 – IHP cu întreprinderile de 

producție pentru transferul de cunoștinte în subdomeniul tehnologiilor eco-inovative de 
valorificare a deșeurilor de biomasă. Ca obiective specifice, proiectul urmărește: 
a) Stimularea transferului de cunoștinte către unitățile de producție interesate în domeniul 
de expertiză al INOE 2000-IHP; 
b) Accesul întreprinderilor interesate la facilitățile, instalațiile si echipamentele de 
cercetare de care dispune INOE 2000-IHP; 
c) Transfer de competențe de cercetare industrială pentru linii tehnologice de valorificare a 
deșeurilor de biomasă vegetală compuse din echipamente de tocare, presare, uscare și 
ardere prin procedeul TLUD; 
d) Cercetare industrială în parteneriat INOE 2000 – IHP cu întreprinderi, în scopul pregătirii 
fabricației de echipamente mecano-hidraulice componente ale liniilor tehnologice de 
valorificare a deșeurilor de biomasă vegetală. 

Beneficiarii actuali sunt în principal entităţi din categoria IMM-urilor, cu care INOE 2000-
IHP a colaborat atât în calitate de partener în diferite proiecte şi programe de cercetare, 
cât şi ca furnizor de servicii directe: cercetare, proiectare, asistență tehnică, execuţie 
modele experimentale sau prototipuri.  
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