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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod 
obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a 
Guvernului României" 

Titlul proiectului

“CENTRUL ROMÂN PENTRU 
MODELAREA SISTEMELOR 

RECIRCULANTE DE ACVACULTURĂ”

Proiect co-finanţat prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională

Prezentarea proiectului

 Programul Operaţional Sectorial
 "Creşterea Competitivităţii Economice" 

Program:

Axa prioritară 2:

Domeniul 
de intervenţie 2.2:

Operaţiunea 2.2.1:

Entitatea 
organizatorica

“Competitivitate prin cercetare, dezvoltare 
tehnologică şi inovare“

“ “Investiţii în infrastructura de CDI  

“Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi 
crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, 

centre de cercetare)”

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Facultatea de Ştiinta şi Ingineria Alimentelor

Locația:                                                      Galați, Jud. Galați
Valoarea totală a proiectului:                   22.016.435,60 lei
Asistența financiară nerambursabilă:      18.000.000 lei
Termenul de finalizare:                             11.07.2015
Contribuția UE                                           15.346.800,00 lei
Contribuția Guvernului României:            2.653.200,00 lei
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SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUISCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI ACTIVITĂȚILE PROIECTULUIACTIVITĂȚILE PROIECTULUI REZULTATELE PROIECTULUIREZULTATELE PROIECTULUI

Proiectul urmărește să aducă la cel mai înalt nivel european 
dotarea şi activitatea de cercetare-dezvoltare din cadrul 
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (UDJG), prin crearea 
unui centru de cercetări experimentale multidisciplinare care 
să permită testarea complexă a unor solutii inovatoare, tehnice 
şi tehnologice în scopul elaborarii unor metode, soluţii 
constructive şi tehnologice care vor sta la baza creşterii 
competitivităţii sectorului de acvacultură, atat din punct de 
vedere ştiintific, cât şi socio-economic.
Ca entitate de cercetare de excelenţă, ”Centrul Roman 
pentru Modelarea Sistemelor Recirculante de 
Acvacultură” va asigura, prin activităţi şi rezultate, creşterea 
competitivităţii economice la nivelul Regiunii 2 Sud Est şi la 
nivel naţional precum şi a competitivităţii cercetării ştiinţifice 
româneşti la nivel european.

F Creşterea performanţei, transferabilităţii şi vizibilităţii 

activităţilor de cercetare dezvoltare inovare (CDI) în domeniul 

acvaculturii pentru o dezvoltare durabilă, cu scopul ridicării 

nivelului de competitivitate şi integrarea deplină în Spaţiul 

European al Cercetării Ştiinţifice;

F Dezvoltarea şi extinderea ofertei de cercetare avansată, 

consultanţă şi servicii de cercetare inovare către mediul 

economic, în domeniul acvaculturii;

F Asigurarea unui mediu competitiv de cercetare ştiinţifică şi 

educaţie prin şi pentru cercetare, la nivelul standardelor 

europene;

F Abordarea de noi tematici în domeniul acvaculturii care să 

stimuleze dezvoltarea ofertei de servicii de cercetare rapide, 

performante şi de calitate către unităţile economice interesate.

F Dotarea cu echipamente, modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii de cercetare competitivă la nivel european şi cu 
grad ridicat de unicitate la nivel naţional, capabilă să susţină 
cercetarea de excelenţă;

F Conceperea şi implementarea unui sistem recirculant pilot 
vizând atingerea unui grad ridicat de performanta ca urmare a 
integrării în configuraţia să a unor echipamente high-tech, ce 
va atrage beneficiari din spaţiul cercetării şi din mediul 
economic, atât la nivel de regiune cat şi la nivel naţional;

F Dezvoltarea unei interfeţe active de promovare la nivel 
internaţional, naţional şi regional a proiectului;

F Promovarea în regiune a potenţialului CD de care va dispune 
UDJ, în vederea utilizării în comun a resurselor, întăririi 
legăturii între industrie, cercetare şi educaţie, pentru o mai 
bună cooperare în domeniul inovării, pe direcţii cerute de 
piaţă şi de strategia de dezvoltare regională.

OBIECTIVE STRATEGICEOBIECTIVE STRATEGICE

BENEFICIARII PROIECTULUIBENEFICIARII PROIECTULUI

OBIECTIVE OPERAȚIONALEOBIECTIVE OPERAȚIONALE

Pentru realizarea obiectivelor propuse în cadrul proiectului vor fi realizate 
investiţii care vor viza modernizarea infrastructurii CD existente şi crearea 
de noi infrastructuri. Astfel, în spatiile existente sau amenajate din fonduri 
proprii ale UDJG, vor fi achiziţionate o serie de echipamente, instrumente 
şi aparatură care se vor regăsi în cadrul următoarelor facilităţi 
tehnologice/laboratoare:

FACILITATI TEHNOLOGICE

LABORATOARE NOU CREATE

LABORATOARE MODERNIZATE

1. Staţie pilot sistem recirculant
2. Staţie extrudare

1. Laborator ”Cromatografie şi Microscopie”
2. Laborator de „Culturi celule”
3. Laborator de „Histologie”
4. Laborator de „Nutriţie”
5. Laborator de „Controlul calităţii apei”
6. Laborator de „Modelare numerică în acvacultură şi biologie 
moleculară”
7. Laborator de „Modelare bioeconomică în acvacultură”

1. Laborator de „Fiziologie”
2. Laborator de „Rezistenţa materialelor„
3. Laborator de „Încercări mecanice şi tribologice”
4. Laborator de „Cercetări materiale polimerice”
5. Laborator de „Gastronomie”
6. Laborator de „Cercetări Masterat”

Principala componentă a proiectului este reprezentată de 
 ce reprezintă un RAS model 

care poate fi adaptat pentru diferite tehnologii, capacităţi de producţie, 
condiţii de operare în scopul implementării şi uzitării lui la scară 
industrială. Pentru a satisface cerinţele beneficiarilor acestor sisteme prin 
proiectul de faţă se vor demara o serie de cercetări avansate, exploratorii, 
transdiciplinare (posibile prin dezvoltarea infrastructurii CD existente şi 
crearea de noi infrastructuri) care se vor regăsi în următoarele direcţii de 
cercetare:

Sistemul 
Recirculant pilot de Acvacultură (RAS)

Ô Perfecţionarea designului şi managementului operaţional al 
sistemelor recirculante de acvacultură în vederea implementării 
lor în sectorul de producţie.

Ô Optimizarea tehnologiilor de creştere în condiţii de înaltă 
intensivitate specifice sistemelor recirculante de acvacultură.

Ô  Asigurarea stării de sănătate şi confort a biomasei de cultură.

Ô  Asigurarea biosecurităţii sistemelor recirculante.

Ô  Diminuarea impactului de mediu al acvaculturii.

Ô  Valorificarea superioară, evaluarea nutriţională şi controlul 
calităţii cărnii de peşte crescut în sisteme recirculante de 
acvacultură.

Ô  Modelarea proceselor din acvacultura superintensivă.

Implementarea proiectului şi crearea unui Centru de Modelare a 
Sistemelor Recirculante de Acvacultură, unic în România, va avea 
următoarele rezultate:

– 2 Staţii experimentale pilot create prin proiect;

– 7 Laboratoare C-D nou create prin proiect;

– 6 Laboratoare C-D modernizate ca urmare a proiectului;

– 9 Echipamente C-D în valoare de peste 100.000 euro 
achiziţionate pe proiect;

– 72 Utilaje / instalaţii / echipamente achiziţionate prin proiect;

– 6 Echipamente de uz gospodăresc;

– 35 Echipamente IT şi de comunicare;

– 217 piese de mobilier de laborator;

– 1 Aplicaţie informatică;

– 3 Licenţe / drepturi de utilizare;

² peste 900 de firme din Registrul Unităţilor de Acvacultură a 
Agenţiei Naţionale de Pescuit şi Acvacultură. Se mizează pe 
aplicaţii industriale şi implementarea a cel puţin 20 de sisteme 
recirculante pilot.

² Cadrele didactice şi cercetătorii din UDJ vor beneficia de 
facilităţile tehnologice de care va dispune Centrul de cercetare 
la finalizarea implementării proiectului prin creşterea 
potenţialului CDI, ceea ce le va permite implicarea în programe 
internaţionale de CD.

² Cercetătorii aflaţi la studii postdoctorale şi doctoranzii pentru 
care se va asigura infrastructura necesară realizării de studii şi 
cercetări avansate în domeniu.

² Masteranzii care vor avea posibilitatea a câştiga cunoştiinţe 
practice, abilităţi şi competenţe de lucru cu echipamente de 
ultima generaţie aliniate la normele şi standardele europene, în 
condiţii similare cu cele de pe plan internaţional. 

² Persoanele care vor avea noi locuri de muncă în CD, după 
încheierea finanţării, în faza de operare.

² Agenţii economici ce vor putea beneficia de consultanţă 
specializată, iar baza materială a centrului de cercetare MoRAS 
va constitui punctul de plecare în derularea unor viitoare 
colaborări cu diferite societăţi comerciale. 

² Comunitatea care va beneficia de informaţii de specialitate în 
domeniul acvaculturii pe tot fluxul de producţie ca rezultat al 

² Consumatorii vor beneficia de produse piscicole de calitate 
superioară obţinute ca urmare a implementării în România a 
sistemelor de producţie RAS performante şi a tehnologiilor de 
acvacultură moderne, ecologice. 

² Studenţii universităţii vor beneficia de vizite cu scop didactic ce 
va determina creşterea calităţii actului educaţional în domeniul 
acvaculturii. 

² Cercetători străini participanţi la programele de cercetare în 
proiecte naţionale şi internaţionale.

² Consumatorii de produse de acvacultură prin implicarea UDJ în 
controlul calităţii produselor.

² Forţa de muncă angajată pe perioada realizării centrului MoRAS.

Beneficiari direcți:

Beneficiari indirecți:
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Obiectivul  general al proiectului 

Proiectul urmărește să aducă la cel mai înalt nivel european dotarea şi activitatea de cercetare-dezvoltare din cadrul 
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (UDJG), prin crearea unui centru de cercetări experimentale multidisciplinare care să 
permită testarea complexă a unor solutii inovatoare, tehnice şi tehnologice în scopul elaborarii unor metode, soluţii 
constructive şi tehnologice care vor sta la baza creşterii competitivităţii sectorului de acvacultură, atat din punct de vedere 
ştiintific, cât şi socio-economic.

Ca entitate de cercetare de excelenţă, ”Centrul Roman pentru Modelarea Sistemelor Recirculante de Acvacultură” va 
asigura, prin activităţi şi rezultate, creşterea competitivităţii economice la nivelul Regiunii 2 Sud Est şi la nivel naţional precum 
şi a competitivităţii cercetării ştiinţifice româneşti la nivel european.

Obiectivul  general al proiectului 

Proiectul urmărește să aducă la cel mai înalt nivel european dotarea şi activitatea de cercetare-dezvoltare din cadrul 
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (UDJG), prin crearea unui centru de cercetări experimentale multidisciplinare care să 
permită testarea complexă a unor solutii inovatoare, tehnice şi tehnologice în scopul elaborarii unor metode, soluţii 
constructive şi tehnologice care vor sta la baza creşterii competitivităţii sectorului de acvacultură, atat din punct de vedere 
ştiintific, cât şi socio-economic.

Ca entitate de cercetare de excelenţă, ”Centrul Roman pentru Modelarea Sistemelor Recirculante de Acvacultură” va 
asigura, prin activităţi şi rezultate, creşterea competitivităţii economice la nivelul Regiunii 2 Sud Est şi la nivel naţional precum 
şi a competitivităţii cercetării ştiinţifice româneşti la nivel european.

Obiective strategice

Obiective operaționale

F Dotarea cu echipamente, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de cercetare competitivă la nivel 
european şi cu grad ridicat de unicitate la nivel naţional, capabilă să susţină cercetarea de excelenţă;

F Conceperea şi implementarea unui sistem recirculant pilot vizând atingerea unui grad ridicat de 
performanta ca urmare a integrării în configuraţia să a unor echipamente high-tech, ce va atrage 
beneficiari din spaţiul cercetării şi din mediul economic, atât la nivel de regiune cat şi la nivel naţional;

F Dezvoltarea unei interfeţe active de promovare la nivel internaţional, naţional şi regional a proiectului. 
Diseminarea pe plan internaţional a potenţialului CD de care va dispune UDJG, în vederea intensificării 
participării la Programul Cadru al UE, prin atragerea de cercetători străini şi prin întărirea parteneriatului 
ştiinţific pe care universitatea l-a stabilit deja cu reţele europene;

F Promovarea în regiune a potenţialului CD de care va dispune UDJ, în vederea utilizării în comun a 
resurselor, întăririi legăturii între industrie, cercetare şi educaţie, pentru o mai bună cooperare în domeniul 
inovării, pe direcţii cerute de piaţă şi de strategia de dezvoltare regională.

F Creşterea performanţei, transferabilităţii şi vizibilităţii activităţilor de cercetare dezvoltare inovare (CDI) în 

domeniul acvaculturii pentru o dezvoltare durabilă, cu scopul ridicării nivelului de competitivitate şi 

integrarea deplină în Spaţiul European al Cercetării Ştiinţifice;

F Dezvoltarea şi extinderea ofertei de cercetare avansată, consultanţă şi servicii de cercetare inovare către 

mediul economic, în domeniul acvaculturii, pentru creşterea competitivităţii cercetării ştiinţifice şi a 

mediului economic/industrial;

F Asigurarea unui mediu competitiv de cercetare ştiinţifică şi educaţie prin şi pentru cercetare, la nivelul 

standardelor europene, pentru formarea şi atragerea resurselor umane înalt calificate, capabile să 

dezvolte activităţi de cercetare avansată în cadrul UDJG, în alte entităţi CD, precum şi în mediul economic;

F Abordarea de noi tematici în domeniul acvaculturii care să stimuleze dezvoltarea ofertei de servicii de 

cercetare rapide, performante şi de calitate către unităţile economice interesate, sporind astfel 

atractivitatea instituţiei pentru realizarea de parteneriate strategice.
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Numele Beneficiarului:                       UNIVERSITATEA ”Dunărea de  Jos” 
Locaţia:                       Galați, Jud. Galați
Valoarea totală a proiectului:                  22.016.435,60 lei
Asistenţa financiară nerambursabilă:   18.000.000 lei.
Termenul de finalizare:                       11.o7.2015
Contribuţia UE :                       15.346.800,00 lei
Contribuţia Guvernului României:            2.653.200,00 lei

Indicatori de realizare:                              
Stații experimentale pilot create prin proiect:                            2
Laboratoare CD modernizate ca urmare a proiectului:                6 
Laboratoare CD nou create prin proiect:                                   7  
Echipamente CD în valoare de peste 100.000 euro:                   9

Indicatori de rezultat:
Locuri de muncă create în CD datorită proiectului:                     7
Proiecte internaționale în care va fi implicată infrastructura:       6

Obiectivele propuse în cadrul proiectului vor fi realizate prin modernizarea infrastructurii CD existente (se vor moderniza 6 laboratoare) şi crearea de noi 
infrastructuri (2 stații pilot și 7 laboratoare noi).

REZULTATELE PROIECTULUIREZULTATELE PROIECTULUI

BENEFICIARII PROIECTULUIBENEFICIARII PROIECTULUI

INDICATORII PROIECTULUIINDICATORII PROIECTULUI

þ Creşterea competitivităţii economice a sectorului de acvacultură din România prin dezvoltarea, realizarea şi implementarea unor sisteme 
recirculante performante şi a unor tehnologii adaptate sistemelor intensive de producţie.

þ Creşterea capacităţii de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de CD din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galati. Se va 
realiza, pentru prima dată în România, o staţie de extrudare pilot care va permite formularea unor furaje speciale, adaptate producţiei acvacole în RAS.

þ Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei activităţii de CD desfăşurate în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în scopul stimulării ofertei de servicii 
performante pentru întreprinderi.

þ  Asigurarea unui mediu de cercetare şi educaţie de un înalt nivel tehnico-ştiinţific pentru atragerea specialiştilor din străinătate şi a tinerilor 
cercetători prin programe de doctorat, post-doctorat sau programe de cercetare complexe.

þ Întărirea ofertei de cunoştinţe şi specializare a tinerilor masteranzi, doctoranzi sau cercetători post-doctorat în domenii de vârf ale cercetării 
europene.

þ Crearea a 7 locuri de muncă în domeniul cercetării acvacole de vârf.

þ Asigurarea competitivităţii și vizibilităţii internaționale a rezultatelor cercetărilor.

BENEFICIARI 
DIRECȚI

Ä

Agenţiei Naţionale de Pescuit şi Acvacultură;
Ä cadrele didactice şi cercetătorii din UDJ - vor beneficia de facilităţile 

tehnologice ale centrului;
Ä cercetătorii aflaţi la studii postdoctorale şi doctoranzii;
Ä masteranzii;
Ä persoanele care vor avea noi locuri de muncă în CD, după încheierea 

finanţării;
Ä agenţii economici - vor putea beneficia de consultanţă specializată;
Ä comunitatea - va beneficia de informaţii de specialitate în domeniul 

acvaculturii pe tot fluxul de producţie.

peste 900 de firme din Registrul Unităţilor de Acvacultură a 

BENEFICIARI 
INDIRECȚI

Ä

obţinute ca urmare a implementării în România a sistemelor de producţie 
RAS performante şi a tehnologiilor de acvacultură moderne, ecologice; 

Ä studenţii universităţii vor beneficia de vizite cu scop didactic ce va 
determina creşterea calităţii actului educaţional în domeniul acvaculturii; 

Ä cercetători străini participanţi la programele de cercetare în proiecte 
naţionale şi internaţionale;

Ä consumatorii de produse de acvacultură prin implicarea UDJ în controlul 
calităţii produselor.

Ä forţa de muncă angajată pe perioada realizării centrului MoRAS.

consumatorii vor beneficia de produse piscicole de calitate superioară 

MoRASMoRASMoRAS

UNIUNEA EUROPEANĂ
GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi    www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
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