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“Dezvoltarea infrastructurii Institutului de Biologie Bucuresti pentru  întăririrea 
capacităţii de investigare a biodiversităţii, în contextul schimbărilor climatice 

globale (DIBIOCLIM)” 
 

Cod SMIS – CSNR: 2612 
 

Beneficiarul investiţiei: 
 

Infiinţat în anul 1960 (H.C.M. nr. 1808/10.12.1960) prin transformarea Centrului de Cercetări 
Biologice din cadrul Academiei Române, Institutul de Biologie a dezvoltat domenii de cercetare în aproape 
toate disciplinele biologiei, cu rezultate remarcabile a căror valoare fundamentală şi importanţă deosebită au 
fost recunoscute şi prin cele 23 de premii ale Academiei Române (premiul “Emanoil Teodorescu – primit de 
13 ori; premiul “Emil Racoviţă” – primit de 7 ori; premiul “Nicolae Simionescu” – primit de 2 ori şi premiul 
Grigore Antipa – primit în anul 2001).  

La data de 29 septembrie 2010, în cadrul conferinţei ştiinţifice internaţionale “50 Years of Academic 
Research in Biology”, Institutul de Biologie Bucureşti a primit, din partea Academiei Române, distincţia 
“Meritul Academic”.  

 

 
 



Date generale ale proiectului: 
 

- Beneficiar: Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române 
- Operaţiunea: O2.2.1.: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi 

infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) 
- Perioada de derulare: 01.03.2009 – 31.08.2012 
- Bugetul: 42.428.052 Lei 

- FEDR: 33.735.052 Lei 
- Guvernul României: 8.693.000 Lei 

- Obiectivul: dezvoltarea infrastructurii IBB pentru întărirea capacităţii de investigare a 
biodiversităţii în contextual schimbărilor climatice globale 

a) Consoliodare, modernizare, reamenajare laboratoare (cca.6250 mp) 
b) Achizitie 216 echipamente şi aparate de cercetare 

 

Imagini din laboratoarele noi: 

 

 
Rezultatele principale imediate ale proiectului: 
 

- Implicarea IBB în:  

1 proiect internaţional,  

6 proiecte naţionale 

- Consolidarea, modernizarea, reamenajarea a circa 6250 mp de laboratoare şi anexe de 

cercetare 

- Achizitia a 216 echipamente şi aparate de cercetare 

- Achiziţia a 7 echipamente de cercetare in valoare de peste 100 000 EUR fiecare 

- Creşterea vizibilităţii IBB prin publicaţii în reviste din fluxul principal de informaţie 

ştiinţifică 

 



 Imagini cu clădirea consolidată, modernizată: 
  

 
 
 

 
  

Importanţa şi durabilitatea investiţiei: 

Cercetarea ştiinţifică reprezintă un factor de creştere economică în toate ţările, indiferent de 

nivelul de dezvoltare tehnologică. Ea este furnizor şi beneficiar de cunoaştere avansată în domenii 

prioritare ale strategiilor de dezvoltare, contribuind la creşterea economică şi dezvoltare prin rezultate 

transferabile către beneficiari şi prin parteneriate sinergice între furnizorii de cercetare şi beneficiarii 

acesteia.  

Pentru a stimula productivitatea �i cre�terea, este necesară generarea de tehnologii noi �i 

crearea de noi produse, lucru realizabil prin proiecte similare DIBIOCLIM. Prin programul „Orizont 

2020“ se dore�te �i cre�terea cheltuielilor pentru cercetare. Programul Orizont 2020 este 

instrumentul principal de finan�are a UE care va implementa inovarea în statele membre �i va 

garanta competitivitatea Europei pe plan global. 

 

Principalele acţiuni ale implementarii proiectului:  

       51 proceduri achiziţii publice 

a) 32 proceduri licitaţie deschisă 

b) 4 proceduri licitaţie restrânsă accelerată 

c) 8 proceduri cerere de oferte 

d) 7 proceduri negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare 

- 80 contracte comerciale derulate 

- 19 acţiuni în justiţie 



a) 10 contestaţii la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

b) 3 procese  la Tribunalul Bucureşti 

c) 5 procese la Curtea de Apel Bucureşti 

d) 1 proces la Judecătoria sector 6 Bucureşti 

 
 Detalii suplimentare: Acad. Octavian Popescu – Director 

Telefon + 4 0212219202, Fax + 4 0212219071 
email: madalin.enache@ibiol.ro 

 
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a 
Guvernului României 
 
 
 
 
POS CCE aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr.3472/12.07.2007 
Axa prioritară 2 „COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA ŞI 
INOVARE” 
Domeniul major de intervenţie 2.2 „Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii 
administrative”,  
Operaţiunea 2.2.1 „Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D 
(laboratoare, centre de cercetare)” 
http://www.fonduri-ue.ro   


