INVITATIE DE PARTICIPARE LA SELECTIA DE PROIECTE PENTRU
INCHEIEREA DE CONTRACTE SUBSIDIARE IN CADRUL PROIECTULUI
GAMMAPLUS
Catre:
 Producatori de vaccinuri umane sau veterinare, care pot adopta o noua
tehnologie pentru inactivarea tulpinilor de microorganisme folosite,
indepartand astfel formolul si produse asemanatoare, adaugate pentru
inactivare si/sau conservare;
 Producatori de medicamente si cosmetice (inclusiv substante active
farmaceutice si alte ingrediente pentru fabricarea aseptica);
 Producatori de dispozitive medicale sterile (implantabile, biomedicale,
pentru tratamentul plagii, pentru chirurgie, pentru diagnostic in vitro,
etc) si alte produse de uz medical, (para)farmaceutic sau cosmetic, ce
necesita un control strict al incarcaturii microbiene;
 Alti producatori din domeniul medico-farmaceutic sau domenii conexe
interesati de introducerea iradierilor tehnologice in procese de fabricatie
si de serviciile GAMMAPLUS legate de dezvoltarea si punerea pe piata a
produselor noi si imbunatatite.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie
Nucleara
“Horia
Hulubei”
implementeaza
proiectul
Creșterea
competitivității prin inovare și îmbunătățirea proceselor de fabricație
cu
iradieri
gamma
tehnologice
GAMMA-PLUS
(http://gammaplus.nipne.ro/) finantat in cadrul Proiect finanţat in cadrul
Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1 –
Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în Sprijinul Competitivităţii
Economice și Dezvoltării Afacerilor, Acţiunea 1.2.3 “Parteneriate Pentru
Transfer de Cunoștințe” (competitia POC-A1-A1.2.3-G-2015).
In acest proiect, intreprinderile pot beneficia de ajutor financiar
nerambursabil conform Schemei de Minimis KTP (OM 4686/2015) si Schema
Ajutor de Stat pentru CDI (OM 3822/2015), pentru activitati eligibile conform
cererii de finantare a proiectului:
- Activitati de tip B: Accesul intreprinderilor la facilitati, instalatii,
echipamente CDI
- Activitati de tip C: Activitați de transfer de abilitati/competențe CD si de
sprijinire a inovarii
- Activitati de tip D: Cercetare-Dezvoltare in colaborare efectiva
Calendarul actual de desfasurare a activitatilor de tip B ,C , D este prezentat
in tabelul urmator:
Subactivitati in proiectul GAMMAPLUS
B.1 Acces la infrastructură/ laboratoare/ echipamente CD

Perioada de
derulare
Aprilie 2017-

Accesul intreprinderilor la infrastructura, laboratoarele si
echipamentele IFIN-HH
B.2 Accesare bănci de date şi biblioteci tehnico-științifice
Acces la Biblioteca Nationala de Fizica si sectiunea protejata a
site-ului „GAMMA+”
B.3 Închiriere de spații de lucru pentru activitățile
întreprinderii
Inchiriere de spatii de lucru la Centrul de Iradieri Tehnologice
IRASM
C.1.1 Activități de cercetare industrială contractuale
Activitati de cercetare industriala comandate de intreprindere
C.1.2 Activități de dezvoltare experimentală contractuale
Activitati de dezvoltare experimentala comandate de intreprindere
C.2 Detașare de personal cu înaltă calificare
Detasarea personalului IFIN-HH la intreprinderi
C.3 Cercetări de piață realizate pentru întreprinderi
Studii de piata pentru produse noi dezvoltate prin iradieri
tehnologice cu radiatii gamma
C.4 Servicii de etichetare de calitate, testarea și
certificarea calității
Testarea produselor pentru certificarea calitatii conform
reglementarilor de punere pe piata a acestora
D.1 Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă
Cercetare industriala in colaborare cu intreprinderi
D.2 Dezvoltare experimentală realizată în colaborare
efectivă
Dezvoltare experimentala in colaborare cu intreprinderi

Martie 2020
Octombrie
2017 Septembrie
2019
Octombrie
2018 Septembrie
2020
August 2017
-Martie 2020
August 2017
-Martie 2020
Octombrie
2017 - Martie
2020
Octombrie
2017 - Martie
2020
Aprilie 2017 Martie 2020
August 2017 –
Martie 2021
August 2017 –
Septembrie
2021

Primirea propunerilor din partea intreprinderilor este continua, in
intervalele specificate in tabelul de mai sus si pana la epuizarea fondurilor
disponibile in cadrul proiectului. Criteriile de selectie a intreprinderilor sunt
prezentate
pe
pagina
web
a
proiectului
(http://gammaplus.nipne.ro/ppts/CRITERII%20DE%20SELECTIE%20A
%20INTREPRINDERILOR_20170409.pdf). Modele de contracte subsidiare sunt
disponibile pe pagina web: www.poc.research.gov.ro.
Incepand cu data de 2 noiembrie 2017 se pot incheia contracte
subsidiare ca anexa la Contractul de finantare nr. 139/27.09.2017, dupa
notificarea prelabila la Organismul de Implementare, in conformitate cu
prevederile Actului aditional nr 1 din 02.11.2017.
Propunerile trebuie sa includa o adresa de inaintare, anexele completate
din modelele de contract subsidiar (anexele 1-5 pentru activitati de tip B si C,
respectiv Anexele 1-4 pentru activitati de tip D) si orice alt document
considerat relevant.
Solicitarile se primesc in forma electronica la adresa de e-mail:
vmoise@nipne.ro si pe suport fizic la adresa: str. Reactorului nr. 30, Magurele,

jud. Ilfov, CP-MG-6, 077125 (department IRASM) si se inregistreaza la IRASM
IFIN-HH in ordinea primirii lor.
Pentru orice ce fel de intrebarii si clarificari ne puteti contact pe pagina web a
proiectului GAMMAPLUS sau la adresa de e-mail: irasm@nipne.ro.
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