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Prezentare ICER
Proiectul „Institutul de Cercetãri pentru Energii Regenerabile” cu acronimul ICER – TM este
un proiect finanþat prin:
Programul Operaþional Sectorial Creºterea Competitivitãþii Economice
Axa Prioritarã 2 – Cercetare – Dezvoltare – Inovare, Operaþiunea 2.2.1.
Programul Naþional Capacitãþi
Modulul I. Proiecte mari de investiþii
Durata proiectului – 36 luni
Valoarea totalã a proiectului - 64.314.030 lei
Valoarea neeligibilã a proiectului (TVA) - 10.033.420 lei
Valoarea eligibilã a proiectului - 54.280.610 lei
Contribuþia eligibilã a solicitantului (fiind proiect generator de venit) - 761.092 lei
Proiectul are ca scop principal crearea (materializatã prin amenajarea ºi dotarea completã) a
Institutului de Cercetãri pentru Energii Regenerabile - ICER -TM o infrastructurã de cercetare
la standarde internaþionale care:
l
sã concentreze, sã integreze ºi sã dezvolte potenþialul de cercetare existent in Universitatea
„Politehnica” din Timiºoara – Facultatea de Mecanica, Facultatea de Chimie Industrialã ºi
Ingineria Mediului, Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii, Facultatea de
Automatizãri ºi Calculatoare
l
sã asigure, prin spaþii, dotare ºi pregãtire adecvatã, competitivitatea ºi vizibilitatea
internaþionalã a rezultatelor cercetãrilor efectuate de cercetãtorii ce activeazã în cadrul
Universitatea „Politehnica” din Timiºoara
Obiectivele strategice ale proiectului de creare a Institutului de Cercetãri pentru Energii
Regenerabile – ICER- TM sunt:
l
dezvoltarea infrastructurii de cercetare existente la nivelul standardelor actuale;
l
asigurarea unor condiþii de cercetare de nivel ridicat pentru cercetãtorii ce activeazã în
cadrul Universitãþii Politehnica Timiºoara;
l
dezvoltarea de noi domenii de cercetare în utilizarea si optimizarea utilizãrii energiilor
regenerabile în conformitate cu tendinþele din cercetarea internaþionalã ºi cu cerinþele
economiei româneºti ºi europene;
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creºterea vizibilitãþii, reprezentativitãþii ºi impactului Facultãþilor implicate din cadrul
l
Universitãþii „Politehnica” din Timiºoara în interiorul comunitãþii ºtiinþifice naþionale ºi
internaþionale;
l
stimularea dezvoltãrii de parteneriate de cercetare la nivel naþional ºi internaþional;
l
creºterea gradului de utilizare a rezultatelor cercetãrilor la nivelul întreprinderilor
economice si crearea unui cadru propice diseminãrii de noi cunoºtinþe in rândul societãþii;
Proiectul se încadreazã într-un domeniu ºtiinþific prioritar din cadrul Programelor de cercetare
europene ºi anume cel al utilizãrii energiilor regenerabile, având, prin prisma conceptului de
dezvoltare durabilã, o puternicã relevanþã socio-economicã.
Beneficiarii ICER – TM sunt:
1. Instituþiile abilitate, firmele mari, IMM-uri high tech, care vor contracta studii în domeniu
sau vor utilizare rezultatele cercetãrilor din cadrul Institutului
2. Cadrele didactice, colaboratorii universitãþii, interesaþi de problematica domeniului, care
prin utilizarea resurselor materiale ºi informaþionale furnizate de nou creata infrastructura
de cercetare, vor elabora pe baza rezultatelor cercetãrii fundamentale, analize, suporturi de
curs, studii de caz ºi vor putea asigura consultanþã ºi expertizã pentru beneficiarii locali ºi
naþionali.
3. Studenþii ºi masteranzii care vor beneficia de oferta educaþionalã actualizatã pentru
dezvoltarea abilitãþilor de documentare, realizare ºi management a proiectelor aplicative în
domenii prioritare pentru integrarea României în Uniunea Europeanã.
Beneficiarii indirecþi vor fi angajatorii absolvenþilor având competenþe in domeniul proiectãrii ºi
dezvoltãrii de tehnologii legate de exploatarea surselor de energie regenerabilã, precum ºi
comunitãþile umane care vor putea beneficia de instalaþii de conversie a energiilor neconvenþionale
în energie electricã sau/ºi termicã la costuri de producþie competitive a acestora din urma. Aceºtia
din urmã vor beneficia de aplicare practicã a principiilor dezvoltãrii durabile fapt ce va conduce în
mod direct la creºterea calitãþii vieþii ºi la asigurarea de resurse viitoare.
Principalele rezultate estimate a fi obþinute prin acest proiect sunt:
- 5 laboratoare Cercetare Dezvoltare modernizate
- 18 laboratoare de Cercetare Dezvoltare nou înfiinþate
- 12 echipamente de Cercetare Dezvoltare în valoare de peste 100.000 Euro/bucatã
achiziþionate
- 120 echipamente sub 100.000 Euro/bucatã achiziþionate
- 20 noi locuri de muncã create
- 10 locuri de muncã menþinute datoritã proiectului

Pentru informaþii suplimentare:
prof. dr. ing. Negrea Petru
responsabil finaciar proiect
prodecan UPT
tel: 0256-404191
fax: 0256-403060
e-mail: petru.negrea@chim.upt.ro
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