
Procedee secvențiale de închidere a  
fluxurilor laterale din bioeconomie şi 

(bio)produse inovative rezultate din acestea 
AXA PRIORITARĂ 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE 

TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL 
COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII 

AFACERILOR, ACŢIUNEA 1.2.3 
Tip proiect

PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOȘTINȚE



Scopul proiectului Secvent este de a 
crește eficiența economică a 
întreprinderilor partenere, prin dezvoltarea 
și implementarea unor soluții tehnologice 
inovative de (bio)procesare a sub-
produselor din lanțurile valorice ale 
bioeconomiei, pentru recuperarea şi/sau 
formarea de componente cu valoare 
adăugată, şi utilizarea acestora pentru 
(bio)produse cerute de piață.



Utilizarea „inteligentă” a bioresurselor
• Industria alimentară din România, industria cu cea mai mare pondere în PIB, se 

caracterizează prin lanțuri valorice lineare, care nu sunt închise (nici măcar pentru 
utilizări tradiționale – de ex. furaje) și generează cantități mari de deșeuri din sub-
produsele / fluxurile laterale

• Agricultura României generează de asemenea cantități mari de deșeuri pentru că nu 
utilizează eficient fluxurile laterale de sub-produse. Un exemplu ilustrativ este lâna 
raselor tradiționale (Țigaie și  Țurcană) adaptate condițiilor de la noi din țară, bune 
producătoare de lapte și carne, care nu are întrebuințări. Din respectiva lână se poate 
recupera lanolina, iar keratina paote fi convertită în produse cu valoare adăugată mare 
(bioplastice, biostimulanți pentru plante, aditivi furajeri). 

• Biorafinarea permite valorificarea superioară a acestor fluxuri laterale, prin procesarea 
în cascadă, cu recuperarea componentelor cu valoare adăugată mare, conform 
piramidei valorice a biomasei

• Utilizarea acestor sub-produse agro-industriale pentru energie și biogaz determină o 
valoarea adăugată inferioară utilizării tradiționale ca furaj.



Valorificare subproduse prin biorafinare

Subproduse 
lanțuri valorice 
bioeconomie

Pre-tratament
Extracție
Separare

Nutraceutice
Cosmoceutice

Aditivi alimentari
Aditivi furajeri

Biostimulanți plante
Fibre / biopolimeri

Enzime
Coloranți / pigmenți

Biomasă
reziduală

Destructurare 
catalitică

Compuşi 
intermediari 

Lignoceluloză 
recalcitrantă

“Combustie” 
enzimatică

Digestie 
anaerobă

Fotosinteză 
microalgală

Bioxid de 
carbon Biogaz

Procesare 
biotehnologică

Procesare 
chimică 
„blândă”

Biosolvenți
Biolubrifianți
Monomeri

Polimeri “bio-
based”

Materiale plastice
Bionano-
compozite

Biocombustibili
generatia a 3-a

Energie 
verde

Biomasă

Biomasă

Amelioratori sol

(Bio)Catalizatori Cerato-platanine



Obiective proiect



Ilustrare proiect

Cunoștiințe și servicii noi / îmbunătățite → tehnologii
Bio-produse 

inovative 
Co/sub-produse 
agro-industriale

Tescovină, 
(struguri, 

fructe)

Borhot, 
(bere, 
alcool)

Drojdie
(bere, vin)

Substrat 
epuizat 
ciuperci

Antioxidanți

Nano-
celuloză

Biopolimeri 
solubili

Bio-compuși 
intermediari

(Gluco)-
manani

Hidrolizate 
proteice

Fitosiliciu

Extracție 
intensificată, 
eco-eficientă

Controlarea 
biodisponibilității

Material 
extras

Suplimente 
nutritive

Bioplastice bio-
degradabile

Furaje 
concentrate

Biostimulanți 
pentru plante

(Bio)senzori \
bio-diagnoză 

Acoperiri 
“inteligente” / 
biomimetice

Plasmoliză 
accelerată

Electro-
coagulare Biosinteză 

microbiană Pro/Sin-biotice

(Nano) Formulări 
“inteligente”

Enzime

Printare 3D
Paie și 
pleavă

Zer

 Compuși 
termo-

acumulatori Hidroliză 
enzimatică 
accelerată

Nano-bio-sinteze 
și funcționalizări

Peptide bio-
actve

Inbitori 
metilare 

Humificare

Biomasă 
microbiană

Procesare 
mecano-

enzimatică

Extracte 
proteice

Acizi 
humici

ICPAO CCF

Drasir

PN Corax

LM

GD

BNDR

CEB

Chemspeed

Hofigal

BRS

Medica Agsira
Altius Medacet

Romvac

Themis

Potaco

Primosal

AsA

Neptun

Sub-
produse 
apicole

Bioplasturgie

Suport 
catalitic

Agsira



Oportunități proiect
Participarea la activități de tip A
Realizarea de  activități de tip B sau C 

la comanda întreprinderilor partenere
 notificare ANCSI-OI, contracte subsidiare între

INCDCP-ICECHIM și întreprindere

Realizarea de proiecte în parteneriat cu 
întreprinderile – activități de tip D

 notificare MCI-OI, contracte subsidiare între INCDCP-
ICECHIM,  întreprindere și întreprindere și Organismul
Intermediar pentru CDI

- Orice echipă din INCDCP-ICECHIM
- membri din echipele academice (profesori/cercetători) 
care conduc activități de cercetare în colaborare cu 
industria.



Exemple din oferta de CDI 
a INCDCP-ICECHIM -

Bioeconomie



Subproduse ale industriei alimentare
Ramura industriei alimentare Subproduse Indicele subproduselor
Morărit şi panificație (inclusiv paste
făinoase)

Refuzuri de ovăz cu tărâțe și pleavă 0,39
Pleavă de orez 0,11 - 0,18
Tărâțe de cereale 0,11 - 0,18
Dunsturi 0,06 - 0,11
Refuzuri de la separatorul de boabe 0,01 – 0,04
Paie şi pleavă <0,01
Coji de ouă (paste făinoase) 0,02 – 0,08
Resturi de aluat < 0,01

Prelucrarea cartofilor Coji de cartofi 0,3 - 0,5
Zahăr din sfeclă Borhot (tăiței de sfeclă extrași) 0,517

Frunze şi colete de sfeclă 0,191
Nămol de la carbotare 0,427

Produse lactate Zer 4,0 -11,3
Reziduuri din brânzeturi 0,01 – 0,04
Reziduuri de lapte 0,04

Conserve şi sucuri de legume şi fructe Marc / tescovină 0,142 – 0,153
Tulpini şi resturi de frunze 0,32 – 0,44

Industria berii Borhot (boabe extrase) 0,192
Spărturi de boabe 0,024
Drojdie de bere 0,024

Vinificație Tescovină / boştină 0,136 – 0,145
Sediment de limpezire 0,15 – 0,50
Drojdie de vin 0,03-0,05

Uleiuri vegetale Coji de floarea-soarelui 0,22 – 0,28
Fosfatide 0,01-0,015

Alcool etilic rafinat Borhot (boabe extrase) 1,19 – 1,23
Vinasă (fermentare melasă) 9,2 - 10,4



O problemă globală



Exemplu – valorificare drojdie de vin
• Din drojdia de vin se 

pot  recupera:
– Componente de 

aromă
– Aditivi tehnologici 

pentru procesarea 
vinului

– Aditivi furajeri 
(adsorbenți pentru 
micotoxine)

– Ingrediente active 
biostimulanți pentru 
plante

– Bioetanol



Sub-produse agro-alimentare 
transformate în produse cu valoare 

adăugată mare
• Biostimulanți pentru plante

– microbieni
– Non-microbieni, organici

• Ambalaje bioactive
• Nutraceutice

– Alimente funcționale
– Suplimente nutritive



Biomasă și subproduse Biorafinare Biocombustibili

Biochimicale și materiale

Aditivi alimentari și furajeri

Biomasă • Produs 1

Sub-
produs 1 • Produs 2

Sub-
produs 2 • Produs 3

Reciclare

ReciclareProcesarea în 
cascadă 



Fluxuri laterale
agricultură-
silvicultură

Biomasă

Fluxuri laterale 
creștere
animale Fluxuri

laterale
urbane

Fluxuri
laterale

industriale

Energie

Produse chimice și biocombustibili

Bioplastice și
biopolimeri

Alimente
și furaje

Farma

Deșeuri

Valoare
pe unitate

Principiul optimizării valorificării biomasei, prin care sunt prioritizate utilizările biomasei pentru o 
valoare de utilizare mare, ca de ex. ingrediente pentru produse farmaceutice, alimente și furaje, în 

detrimentul utilizărilor pentru biocombustibili și energie



Bio-industrii

Culturi (bio)chimicale / bioenergie

Industrie 
alimentară

Chimicale
(inclusiv bio-
combustibili)

Biomasă
Alimente

Furaje

Cerere crescută
pentru biomasă

Riscuri de contaminare cu 
nitrați, nitriți, pesticide

Cerere crescută
pentru alimente

Riscuri de  contaminare cu
micotoxine, EPTs

Echilibru

Culturi biomasă Culturi
alimentare

Ilustrarea necesității de sustenabilitate a eco-sistemului bioeconomic



Bio-industrii

Culturi (bio)chimicale / bioenergie

Industrie 
alimentară

Chimicale
(inclusiv bio-
combustibili)

Biomasă
Alimente

Furaje

Cerere crescută
pentru biomasă

Riscuri de contaminare cu 
nitrați, nitriți, pesticide

Cerere crescută
pentru alimente

Riscuri de  contaminare cu
micotoxine, EPTs

Echilibru

Culturi biomasă Culturi
alimentare



Alimente Nutraceutice Medicamente

Fertilizanți Biostimulanți 
pentru plante Pesticide 

Biostimulanti plante



Nuanțările în curs pentru inputurile 
agricole, similare cu cele care s-a 
produs în ultimii 20 ani în domeniul 
sănătății umane. Compușii naturali, 
cu un efect fiziologic benefic 
dovedit, sunt concentrați în 
suplimente alimentare / 
nutraceutice. Biostimulanții pentru 
plante sunt produse cu efecte 
similare, a căror primă acțiune 
fiziologică este aceea de a crește 
eficiența de preluare și utilizare a 
nutrienților. Biostimulanții pentru 
plante (cu fertilizanți) asigură 
intensificarea sustenabilă / durabilă 
a producțiilor agricole, și creșterea 
competitivității fermierilor care 
utilizează efectiv astfel de produse



Biostimulanți
Clase actuale37% macro-alge

12% chitină, 
extracte plante 

microbieni, 
51% acizi 

humici

42% Europa
13% America 

Latină,
21% America de 

Nord, 
20% Asia-PacificBiostimulanți 

Piata mondială

Cresc toleranța la 
stresurile abiotice

Cresc eficiența de 
utilizare a nutrienților

Cresc calitatea 
recoltei

Noi extracte 
plante



Fertilizanți organici / 
amendamente 

Macro-alge
Sub-produse 
animaliere
Turbă, lignit, 
compost

Amendamente 
chitinoase

Elemente 
benefice

Extracte macro-alge
Hidrolizate proteice / 
peptide bioactive

Acizi humici și fulvici

Chitosan

Siliciu - 
H4SiO4

Biostimulanți pentru 
plante

Acizi humici și fulvici

Ch
ito

sa
n

Extracte de alge și de 

plante

Amelio
rar

ea 

cal
ităț

ii 

rec
oltei

Elemente benefice

Toleranță 

stresuri biotice 

și abiotice

Aminoacizi / peptide 

bioactive

Efici
ență 

utiliz
are

 

nutrie
nți

Eficiență 
preluare 

nutrienți

Plante

Noua generație–
ingrediente active concentrate 

și nanoformulate



Utilizarea coardelor (toastate) pentru 
producerea de biostimulanți viticoli

21



Rezultate aplicării extractelor de coarde 
– vinificație

22
Sánchez-Gómez, R., et al. "Moscatel vine-shoot extracts as a grapevine biostimulant to enhance wine quality." Food Research International (2017).



Ne-utilizarea sub-produselor 
animale

Valorificarea superioară a sub-produselor 
animale

Lână Pene



Extracție enzimatică (cu proteaze)

Extracție cu solvenți eutectici 

Extracție prin sulfitoliză

Lână

Cheratină

Lanțuri moleculare 
răsucite și α-helix

Microfibrile

Matrice

Macrofibrile

Celule 
corticale

CortexCuticulă

Separare

Acoperiri keratină

Lanolină

Adjuvant stropire



Ofertă lână

Piața lânii de oaie

Cerere lână

Creșterea 
consumului de 
lapte și carne 

de oaie

Scădere cerere 
textile 

tradiționale
Noi fibre textile

Concurență 
acerbă

Izolații construcții
Risc biodeteriorare, 
Amprentă carbon

Lanolină
Risc alergenic

Risc de mediu al apelor 
de spălare lână

Peleți 
horticultură

Valorificare integrală lână prin 
transferul rezultatelor CDI



Ambalaje bioactive

Valorificare                        Ambalaje                         Extindere
Subproduse                      bioactive                       termen garanție

Reducere 
pierdei



Noi bioresurse pentru 
materiale, produse chimice și 

energie



Bio-economia este acel tip de economie 
care produce şi prelucrează resurse 
regenerabile (bioresurse) din 
(agro)ecosisteme terestre şi acvatice, şi 
include agricultura, silvicultura, pescuitul, 
acvacultura, industria alimentară, 
industria celulozei şi a hârtiei, industria 
biotehnologică, precum și o parte a 
industriei chimice și energetice



Sectoarele bioeconomiei
Bioeconomia

Sănătate

Bio-farmaceutice

Biotehnologie 
medicală

Biodiagnoză

Industrie

(Bio) Chimicale

Bio-Energie

Bio-Materiale

Alimente și 
băuturi

Producția primară

Agricultură

Silvicultură

Creșterea animalelor, 
inclusiv acvacultură



Context

Bioeconomia din România se caracterizează prin cea mai scăzută 
productivitate și cea mai redusă rată de utilizare a resurselor, 
dintre toate statele membre ale Uniunii Europene [1].  Unul dintre  
motive,  identificat de consorțiul condus de INCDCP-ICECHIM, în 
cadrul proiectului sectorial MCI ”Cercetări privind identificarea 
priorităților de dezvoltare a bioeconomiei în Romania pentru 
perioada 2016-2030” este dominanța lanțurilor de valoare lineare. 
Agricultura și industria alimentară din România generează 
cantități mari de co/sub-produse, care, nefiind valorificate, se 
transformă în deșeuri cu impact negativ. Abordarea proiectului 
PRO-SPER este de dezvolta procedee integrate, flexibile  și 
interconectate, prin care să se transforme o serie de subproduse 
agro-alimentare în bioproduse cerute de piață



Bioeconomia

Diferite definiții ale
bioeconomiei;
- Bazată pe

biotechnologie și pe 
aplicațiile 
biotechologiei (OECD, 
USA)

- Include toate sectoarele 
care produc și 
prelucrează resurse 
(UE)

Bioeconomia trebuie să
contribuie și la economia 
circulară



Fabricare materiale și piese

Fabricare  produse

Vânzare și prestare servicii

Colectare Colectare

Recuperare energie

Depozitare deșeuri

Utilizare în 
cascadă

Recuperare 
compuși 

biochimici

Digestie anaerobă 
și compostare

Biogaz

Refacere 
soluri

Materii prime 
biochimice

Materiale 
biologice

Materiale
tehnice

BIOECONOMIE

Refacere și 
refabricare

Reutilizare și 
redistribuire

Intreținere

Cultivare și 
recoltare

Extragere și 
producere

Consumator Utilizator

Bioeconomia -
componentă a 

economiei 
circulare



Bioeconomia în UE



Bio-economia în România

% PIB % populație activă

Agricultură 5,62% 29,10%

Industrii de valorificare bioresurse 7,91% 3,23%

Industria alimentară 5,38% 2,10%

Celuloză și hârtie 1,67% 0,82%

Bio-energie 0,72% 0,28%

Chimie verde 0,14% 0,03%

Bio-economie farmaceutică 0,12% 0,02%

Bio-farmaceutice 0,05% 0,01%



Competențe și nivel tehnologic economia României



•  

Hidroliza enzimatica a materialelor vegetale
si fermentarea zaharurilor simple rezultate pentru biorafinare biotehnologică

Procese 
enzimatice

Zaharuri
fermen-
tescibile

Pre-
tratament

Procese 
enzimaticeCelulozaBiomasa 

reziduala

Amidon
(porumb)

Procese
fermen-
tative

Biocombustibili / 
Biochimicale

Noi materii prime
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