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09 Iulie 2020 

ANUNŢ FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT 

Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” (ICMPP) a finalizat implementarea proiectului 
“Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” – Pol interdisciplinar de specializare 
inteligentă prin cercetare-inovare şi transfer tehnologic în bio(nano)materiale polimere şi 
(eco)tehnologii”, InoMatPol, Contract nr. 142/10.10.2016, ID P_36_570, perioda: 10.10.2016-
09.07.2020, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional 
Competitivitate 2014-2020, Axa 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul 
competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.1.1. Mari infrastructuri de CD, tip 
“Proiecte de investiţii pentru instituţii publice de CD/universităţi”. Valoarea totală a proiectului 
este de 70.471.969 lei din care valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile este de 
63.289.772,10 lei. 

Obiectivul general al proiectului InoMatPol a constat în creşterea capacităţii, calităţii şi eficienţei 
activităţii CDI din ICMPP prin deschiderea de noi direcţii de cercetare şi diversificarea gamei de 
servicii de cercetare orientate în special către industrie – conform cerinţelor de inovare ale 
agenţilor economici din cadrul structurilor de tip cluster, în scopul stimulării competitivităţii 
cercetării ştinţifice româneşti la nivel european şi a competitivităţii economice naţionale/regionale 
ale Institutului şi ale actorilor economici în domeniul de specializare inteligentă eco-nano-
tehnologii şi materiale avansate.  

Rezultate obținute:  

• Modernizarea a 3 corpuri de clădire în vederea dezvoltării a şapte noi direcţii de cercetare: 

− Modernizarea/reconfigurarea de încăperi/hale pentru a găzdui 20 laboratoare noi de 
sinteză incluzând echipamente/instalaţii pilot şi un laborator suport; 

− Modernizarea de încăperi pentru a găzdui alte 10 laboratoare de sinteză şi 5 laboratoare 
suport; 

− Reabilitarea spaţiilor de prelucrare/interpretare rezultate, diseminare rezultate, spaţiilor 
tehnice 

• Reabilitarea şi dotarea laboratoarelor cu echipamente de ultimă generatie (unele cu 
configuraţie unică în Regiunea de Nord-Est sau unice în România) care completează 
infrastructura deja existentă şi vor permite ICMPP să devină un Pol de excelenţă interdisciplinar 
în domeniul “Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate”, aliniat la noile tendinţe şi standarde 
internaţionale. 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională "Investiţii pentru viitorul dumneavoastră" 
prin Programul Operational Competitivitate Axa 1. 
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Director Proiect, Dr. Narcisa-Laura Marangoci 

Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi 

Aleea Grigore Ghica Voda nr. 41A, 700487 Iasi 

Email: nmarangoci@icmpp.ro 
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