
UNIUNEA EUROPEANĂ

Anunț de presă

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina – GeoEcoMar, în calitate 
de bene�ciar al �nantarii, implementeaza proiectul „Modernizarea infrastructurii de cercetare marina 
EMSO-EUXINUS”, Cod apel: POC/448/1/1/Mari infrastructuri de CD, Cod proiect 125943 �nanat prin 
Programul Operational Competitivitate, Componenta 1: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru 
institutii publice de CD/ universitati - PENTRU REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE - LDR (fara Bucuresti – Ilfov),  
Axa Prioritara: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) în sprijinul competitivitatii economice si 
dezvoltarii afacerilor, Operatiunea: Mari infrastructuri de CD, Contract de �nantare nr. 
350/390026/08.09.2021

Valoarea totala a proiectului este de 14.564.404,09, din care valoarea eligibila nerambursabila este de 
14.535.844,09 lei

Obiectivul general al proiectului
Cresterea capacitatii de cercetare a GeoEcoMar in domeniul mediului, ca institutie publica de cercetare, 
prin sprijinirea participarii la infrastructurile de cercetare de interes european din Roadmap-ul aprobat de 
Forumul de Strategie Europeana privind Infrastructurile de Cercetare (ESFRI) si modernizarea infrastructurii 
de interes national EUXINUS, astfel cum aceasta a fost selectata in Roadmap-ul national al infrastructurilor 
de cercetare din România 2017-2027, aprobat prin Ordinul ministrului cercetarii si inovarii nr. 
624/03.10.2017.

Obiectivele strategice / Rezultate asteptate
a) Dezvoltarea capacitatilor (active tangibile) si a capabilitatilor (activelor intangibile – ”cunoastere”, 
”pregatire profesionala”, etc.) existente la GeoEcoMar in vederea atingerii nivelului tehnologic necesar 
pentru desfasurarea activitatilor de cercetare în domeniul marin;
b) Cresterea portofoliului de solutii disponibile pentru utilizatori (companii, agentii de mediu, institutii 
guvernamentale, etc.), ce vor � disponibile pentru exploatare si implementare în viitoare instalatii si 
echipamente;
c) Extinderea si dezvoltarea portofoliului de servicii de cercetare – educatie (instruire) existente la GeoEcoMar 
în domeniul marin in vederea atingerii nivelului tehnologic necesar pentru derularea unor activitati de 
cercetare-educatie-inovare ;
d) Dezvoltarea unor noi directii de activitate ale GeoEcoMar în vederea atragerii de noi colaborari cu 
organizatii de cercetare, universitati, companii si institutii publice prin care institutul este angrenat în 
activitati de inovare si educatie

Durata de implementare a proiectului este de 28 luni, respectiv între data de 08.09.2021 si data de 31.12.2023
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