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INTRODUCERE 

 A devenit un obicei, acela ca  în aprilie a fiecărui an să privim 
cu atenţie  la ce a fost şi cu  foarte mare atenţie la ceea ce urmează.   
 Pentru „cercetare”, Anul 2016 a fost un an de graniţă între 
fosta strategie, aceea a supravieţuirii, aceea de aşteptare şi noua 
strategie. 
 Aş remarca faptul că 2016 a fost vizibil, un an marcat de o 
maturizare evidentă a personalului. 
 S-a înţeles deviza ce va trebui să devină fanion pentru 
totdeauna: 
 „Să nu ne gândim la ceea ce face Societatea pentru 
cercetare, ci, mai degrabă la ceea ce trebuie să facă cercetarea 
pentru Societate”. 
 Ne-am pregătit, logistic, bine pentru aceasta. 
 În primul rând, am identificat piaţa şi ne-am convins de 
faptul că domeniul nostru de activitate există. Există cerere, dar 
oferta venită de la „cercetare” este încă modestă.  
 Extrem de reconfortantă a fost constatarea faptului că 
dezvoltarea institutului pe două direcţii principale: resurse şi materiale noi a fost o decizie vizionară, 
realistă. 
 Am fost în uzine şi IMM-uri, ne-am crescut vizibilitatea prin propuneri inovative, unele chiar 
spectaculoase. 
 Am făcut acest lucru şi în plan extern, în special în cadrul Platformelor Tehnologice Europene. 
 În paralel, am dezvoltat o infrastructură mai bună, mai performantă, cu aplicaţii certe şi imediate. 
 La nivelul CE, a platformelor tehnologice, a KET-urilor şi KIT-urilor şi de asemenea, la nivelul noilor 
institute (virtuale) europene, s-au inventariat echipamentele de cercetare ale institutelor şi IMNR a 
impresionat prin „oferta” de infrastructură şi aplicaţii. 
 Efectele imediate ale acestor iniţiative: 

- Solicitări de contracte de cercetare directe cu mari uzine din Polonia, Bulgaria şi România 
- Oferte din partea unor puternice consorţii de uzine şi institute de a participa împreună în 

proiecte europene (Orizont 2020, ERA-NET, ERA-MIN, etc) 
 Un atuu extrem de important pentru dezvolatrea institutului a fost păstrarea unui nucleu de 
specialişti de mare valoare, cunoscuţi şi recunoscuţi în mai toate structurile interne şi europene 
specializate. 
 În paralel, au fost angajaţi mulţi tineri, cei mai mulţi cu dorinţa şi capacitatea de a face carieră în 
cercetare. 
 Acum există un echilibru bun între generaţii, un echilibru generator de progres şi ... energii pozitive! 
 Desigur, ne-am dorit chiar şi mai mult. Astfel, nu am reuşit să sensibilizăm factorii de decizie din alte 
ministere (Economiei, Mediului, IMM-urilor) astfel încât să existe programe complexe, la nivel naţional, 
pentru relansarea Economiei. Nu am reuşit întotdeauna să demonstrăm că suntem un vector generator de 
progres şi bunăstare, demn de încredere. 
 Se spune că în viață poți obține orice , dar trebuie să stii cum să o faci și când să o faci...... Și mai 
există o condiție......:să-ți dorești mult, să lupți, să visezi, să ”arzi” pentru binele celorlalți și apoi, apoi 
succesul va fi asigurat ! 

Director General 
Dr. ing. Teodor VELEA 

 
 



 

                                    3 

 

 

 

 

INTRODUCERE 

  
In conditiile integrarii cercetarii romanesti in Aria Europeana a Cercetarii, transferul de cunostinte 

si de tehnologii devin activitati de importanta strategica pentru dezvoltarea si consolidarea pozitiei IMNR 

in domeniul inovarii stiintei si ingineriei materialelor pe baza de metale neferoase si rare.  

Cresterea ponderii productiei stiintifice indeosebi prin lucrari ISI devine prioritate pentru activitatea 

si afirmarea tinerilor cercetatori din IMNR.  

Protejarea drepturilor de proprietate intelectuala vor constitui de asemenea o prioritate astfel incat 

sa fie brevetate tehnologiile inovative care pot aduce beneficii si valoare adaugata mai mare institutului. 

Cele trei directii strategice din planul de dezvoltare institutionala a IMNR vor trebui continuate prin 

integrarea lor pe intregul ciclu de viata, iar directii majore actuale pe plan mondial cum ar fi productia 

aditivata si filmele subtiri multifunctionale sa fie dezvoltate pentru a veni in sprijinul IMM-urilor inovative. 

Un numar si mai mare de tineri care „ard”de pasiunea cercetarii vor fi angajati si incurajati sa devina 

specialisti vizibili prin publicatii, stimati prin rezultate originale brevetate si aplicate. 

 

Director General  

Numit prin Ordinul MENCS nr.6251/29.12.2016 

Dr. ing. Roxana Mioara Piticescu 
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1. Datele de identificare ale INCDMNR-IMNR 

1.1. Denumirea 

 
 INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE SI RARE-IMNR 
 

 

 

 

1.2. Actul de înfiinţare, cu modificarile ulterioare: 

 
 HG 2115/2004, privind  înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi 
Rare-IMNR. 
 

 

 

 

1.3. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: 

 885 
 
 
 
 

1.4. Adresa 

 
 B-dul BIRUINŢEI 102, Pantelimon, jud. ILFOV 

 

 

 

1.5. Telefon, fax, pagina web, e-mail: 

 
 Tel:  +(4021)3522046; 3522048; 3522050;   
 Fax:  +(4021)3522049; www.imnr.ro  ; e-mail: imnr@imnr.ro 
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2. Scurta prezentare a INCDMNR-IMNR 
 

2.1 Istoric 

 
 

 La data de 1 iulie 1966, colectivele de cercetatori din ICEM si ICECHIM precum si din IPROCHIM au fuzionat 

intr-un singur institut: Institutul de Metale Neferoase si Rare, IMNR. 

 Structurata pe trei directii: cercetare, proiectare, micro-productie, activitatea institutului a fost concentrata 

spre promovarea in industrie a unui numar mare de tehnologii chimico-metalurgice , elaborarea  studiilor de 

fezabilitate, implementarea unor proiecte complexe.  

 Peste 220 aliaje noi (pulberi, benzi, sarme etc.) au fost produse de IMNR pentru agenti economici din tara 

dar si pentru export.  

 Anul 1990 a marcat inceputul restructurari organizatorice a institutului si totodata o noua abordare a 

managementului resurselor umane.  

 În aceste condiţii, strategiile pe termen scurt şi mediu au avut ca obiectiv conceperea unui cadru 

organizatoric adecvat, menit să stabilizeze situaţia financiară şi sa asigure o structura de personal competitiva cu 

impact asupra creşterii durabile a activităţii şi performanţelor institutului. 

 Etapa de macrostabilizare s-a încheiat în anul 2001, iar între anii 2001 – 2004, a început o evoluţie ştiinţifică 

şi economică ascendentă, dar într-un ritm de creştere modest, datorată in mare masura statutului de societate 

comerciala , nepotrivit strategiei de CD a institutului din  cauza accesului limitat la finantare publica. 

  În anul 2000, urmare a unei divizări asimetrice, sectorul de „proiectare” din IMNR s-a desprins de institut şi 

sub denumirea de „IPRONEF” a fost privatizat în 2004. 

 La sfârşitul anului 2004, prin HOTĂRÂREA nr. 2115 a Guvernului României, IMNR devine INSTITUTUL 

NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ŞI RARE, INCDMNR–IMNR.  

 In calitatea sa de institut național, IMNR propune o serie de direcții strategice pentru Strategia Națională de 

Dezvoltare Durabilă în domeniul metalurgie și metalelor neferoase precum și pentru Stategia Națională în CDI 

IMNR are o pozitie strategica in domeniul stiintei si ingineriei materialelor pe baza de metale neferoase şi 

rare. IMNR va fi un institut leader in domeniul cercetarii si aplicatiilor in domeniul eficientizarii utilizarii resuselor si 

substitutiei metalelor critice, concentrat sa raspunda cu servicii de cea mai inalta calitate la nevoile clientilor. 

Inovarea si transferul de know-how reprezinta miezul activitatii de cercetare din IMNR. Integritatea si angajamentul 

pentru excelenta sunt elementele definitorii ale activitatii si culturii noastre organizationale. 
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2.2. Structura organizatorică (organigrama) INCDMNR-IMNR 
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2.3. Domeniul de specialitate al INCDMNR-IMNR (conform clasificării CAEN și UNESCO) 

 
Obiectul principal de activitate al institutului 

 Activităţi de cercetare-dezvoltare - cod CAEN 7219 

Obiecte secundare de activitate 

 Elaborare de lucrări de consultanţă, asistenţă tehnică, expertiză tehnică, service si prestări de servicii in 

domeniu - cod CAEN 7120; 

 Activităţi de formare si specializare profesională din domeniul metalurgiei neferoase, ştiinţei şi ingineriei 

materialelor, in principal pe bază de metale neferoase şi rare - cod CAEN 8559; 

 Activităţi de inginerie si consultanţă din domeniul ştiinţei şi ingineriei materialelor - cod CAEN 7022 şi 7112; 

 asistenţă tehnică, furnizare de servicii stiinţifice si tehnologice agenţilor economici sau oricăror beneficiari 

interesaţi cod CAEN 7490; 

 fabricarea altor produse chimice anorganice de bază - cod CAEN 2013; 

 fabricarea de produse ceramice de uz tehnic - cod CAEN 2344; 

 trefilare - cod CAEN 2434; 

 laminare la rece - cod CAEN 2432; 

 producţia altor metale neferoase - cod CAEN 2445; 

 turnarea metalelor neferoase usoare - cod CAEN 2453; 

 turnarea altor metale neferoase - cod CAEN 2454; 

 recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile - cod CAEN 3831; 

 recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile - cod CAEN 3832; 

 activităţi de testări si analize tehnice - cod CAEN 7120; 

 comerţ cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice - cod CAEN 4672; 

 comerţ cu ridicata cu produse chimice - cod CAEN 4675; 

 comerţ cu ridicata al deseurilor si resturilor - cod CAEN 4677; 

 comerţ cu ridicata cu alte produse - cod CAEN 4690; 

 activităţi de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor: cod CAEN 8230; 

 activităti de inchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate: cod CAEN 6820. 

 
 

2.4. Directii de cercetare-dezvoltare/obiective de cercetare/priorități de cercetare 

 
Conform prevederilor Planului naţional de cercetare-dezvoltare si inovare precum şi a programului european 

„Orizont 2020”, IMNR desfăsoară activităţi de cercetare fundamentală si aplicativă in domeniul metalurgiei 

neferoase, ştiinţei şi ingineriei materialelor, in principal pe bază de metale neferoase şi rare, si anume: 

a) cercetare pentru dezvoltarea unor noi tehnologii inovative şi soluţii pentru creşterea sustenabilă in domeniul 

valorificării resurselor şi substituirii metalelor şi materialelor critice; 

b) cercetarea pentru  obţinerea de tehnologii in vederea reciclării şi reutilizării materialelor pe bază de metale 

neferoase şi rare, inclusiv din ape industriale uzate; 

c) cercetarea pentru dezvoltarea de soluţii inovative pentru reabilitarea siturilor poluate in urma activităţii din 

domeniul metalurgiei metalelor neferoase; 

d) obţinerea de tehnologii necesare reducerii impactului negativ asupra mediului,  
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e) Cercetarea şi dezvoltarea nanomaterialelor şi materialelor avansate ca tehnologii generice esenţiale pentru 

aplicaţii inovative cu valoare adăugată mare; 

f) studiul impactului nanomaterialelor asupra mediului, identificarea instrumentelor pentru certificarea riscului 

de-a lungul ciclului de viaţă; 

g) modele si studii de planificare integrată de obţinere si utilizare a materialelor cu matrice de metale neferoase 

si rare, la nivel internaţional, naţional si local; 

h) realizarea si implementarea sistemelor de management al calităţii, promovarea metodelor si echipamentelor 

moderne de control si instruirea de specialisti in acest domeniu; includerea principiului calităţii totale in 

procese de fabricaţie din domeniul metalurgiei neferoase, ştiinţei şi ingineriei materialelor, in principal pe 

bază de metale neferoase şi rare; 

i) participări la activitatea de aliniere a standardelor, normelor si altor reglementări din domeniul ştiinţei şi 

ingineriei materialelor la prevederile documentelor normative din Uniunea Europeană; 

j) modele de analiză si decizie pentru modificări structurale, tehnologice si de management in sectorul 

metalurgiei metalelor neferoase si rare, in vederea unei dezvoltări economice si sociale durabile; 

 2.4.1. Domenii principale de cercetare-dezvoltare 

 Obiectivul general al IMNR presupune dezvoltarea institutului astfel incat sa devina un leader 

national in domeniul stiintei si tehnologiei materialelor pe baza de metale neferoase si sa se integreze complet in 

Aria de Cercetare Europeana. 

Tinand cont de experienta celor trei grupuri: Ecotehnologii si Protectia Mediului, Materiale Nanostructurate 

si Materiale Avansate si Tehnologii Noi, cu sprijinul Analizelor Fizico-Chimice si Caracterizarilor Microscopice, a fost 

formulata in IMNR o linie de cercetare comuna care urmareste dezvoltarea materialelor pe baza de metale neferoase 

şi rare pentru aplicatii high-tech si energetica, imbunatatirea utilizarii resurselor metalice si a ratei de recuperare a 

metalelor neferoase din resurse secundare. Directiile stiintifice specifice de cercetare sunt aliniate strategiei 

Romaniei pentru specializare inteligenta in domeniul  tehnologiilor cheie, incluse in PNCD III si sunt sinergice cu RIS 

3 a regiunii Bucuresti-Ilfov. Sunt vizate urmatoarele directii stiintifice si obiective strategice: 

Directia Stiintifica 1: Protectia mediului si valorificarea resurselor metalice non-energetice 

Obiectivul strategic specific al acestei directii stiintifice il reprezinta implementarea de  noi concepte si  noi 

tehnologii pentru procese durabile in industria metalelor neferoase  şi rare precum si in domeniul protectiei mediului 

(standarde si cele mai bune practici in industria metalelor neferoase şi rare). 

Obiectivele stiintifice presupun concentrarea asupra urmatoarelor tipuri principale de activitati: 

 Cercetari pentru dezvoltarea unor solutii noi si inovative pentru substitutia metalelor critice 

 Cercetari pentru dezvoltarea unor tehnologii complexe pentru utilizarea eficienta a resurselor  

 Cercetari pentru identificarea tehnologiilor inovative pentru reciclarea si reutilizarea materiilor prime pe baza de 

metale neferoase care sunt cheia pentru o crestere inteligenta si durabila a industriei metalelor neferoase. Sunt 

avute in vedere abordari multidisciplinare care implica aspecte stiintifice, tehnologice si economice. 

 Cercetari pentru dezvoltarea unor tehnologii si materiale noi pentru purificarea apelor uzate, in vederea 

imbunatatirii recuperarii metalelor si reducerii emisiilor periculoase. 

 Cercetari pentru dezvoltarea de solutii inovative de prevenire si minimizare a deseurilor din industria metalelor 

neferoase şi rare precum si reabilitarea zonelor poluate prin activitatile metalurgice. 

 Participarea in comitete tehnice de standardizare. 

Directia Stiintifica 2: Nanomateriale 

Obiectivul strategic specific al acestei directii este dezvoltarea de nanomateriale cu valoare adaugata ridicata 

pe baza de metale neferoase pentru aplicatii medicale, in energie si in conditii extreme de lucru. 

Obiectivele stiintifice presupun concentrarea asupra urmatoarelor tipuri principale de activitati: 
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 Sinteza si fabricarea eficienta a nanomaterialelor prin metode prietenoase cu mediul, integrarea inteligenta a 

proceselor noi si existente pentru a asigura transferul eficient de cunostinte catre inovarea indutriala. Aceasta 

va permite tranzitia catre o economie verde care sa tina cont de utilizarea durabila a resurselor. 

 Produse fundamental noi care sa asigure solutii sustenabile in domenii de aplicatii precum medicina, energie si 

conditii extreme de lucru. 

 Cunostinte stiintifice avansate privind impactul potential al nanomaterialelor asupra sanatatii sau mediului si 

identificarea uneltelor necesare evaluarii riscului pe  intreaga durata de viata. 

 Dezvoltarea capacitatii de a masura/caracteriza proprietatile nanomaterialelor pe baza de metale neferoase si 

modelarea predictiva a proceselor de fabricare a acestora, studiul corelatiilor proces –material utilizand tehnici 

moderne de analiza care sa permita introducerea lor rapida pe piata. 

 

Directia Stiintifica 3: Materiale Avansate  

Obiectivul strategic specific al acestei directii este dezvoltarea materialelor cu functionalitati noi si 

performante in serviciu, imbunatatite, care sa micsoreze impactul asupra mediului si consumului de resurse. 

Obiectivele stiintifice presupun concentrarea asupra urmatoarelor tipuri principale de activitati: 

 Cercetari privind materialele functionale, materialele multifunctionale si materialele structurale, pentru inovare 

in sectoarele industriale: energie, auto, conditii extreme de lucru, constructii de masini. 

 Cercetarea si dezvoltarea tehnicilor inovative de fabricare a materialelor pe baza de metale neferoase si 

indentificarea de solutii pentru inlocuirea materiilor prime cu alternative comercial atractive cu impact scazut 

asupra mediului. 

 Caracterizarea, evaluarea nedistructiva si modelarea predictiva a performantelor pentru progresul stiintei si 

ingineriei materialelor pe baza de metale neferoase.  

2.4.2. Domenii secundare de cercetare 

De asemenea, IMNR efectuează cercetări aplicative pentru soluţionarea problemelor din domeniul său de 

activitate, si anume: 

a) activităţi de cercetare-dezvoltare in cadrul contractelor directe cu agenţi economici, pentru asimilarea de 

tehnologii si produse noi sau modernizate, specifice cerinţelor utilizatorilor din ţară şi străinătate; 

b) dezvoltarea de tehnologii din domeniul metalurgiei neferoase, ştiinţei şi ingineriei materialelor, in principal pe 

bază de metale neferoase şi rare, analize, optimizări si experimentări pentru aplicaţii specifice diversilor 

beneficiari din ţară sau din străinătate; 

c) activitate de cercetare-dezvoltare in cooperare cu alte institute si agenţi economici in proiecte internaţionale; 

d) expertizarea tehnologiilor care urmează a fi importate de agenţi economici, finanţate din fonduri bugetare sau 

cu credite garantate de guvern, din punctul de vedere al nivelului tehnic, al gradului de poluare si al avantajelor 

economice din domeniul ştiinţei şi ingineriei materialelor, in principal pe bază de metale neferoase şi rare     

e) transfer tehnologic.  

f) realizarea planurilor sectoriale  

In cadrul planurilor sectoriale, IMNR desfăsoară următoarele activităţi: 

- participă la elaborarea si fundamentarea tehnico-economică a programelor si proiectelor de interes 

prioritar pentru domeniul metalurgiei neferoase, ştiinţei şi ingineriei materialelor, in principal pe bază 

de metale neferoase şi rare. 

- derulează proiecte/teme de cercetare  din domeniul metalurgiei neferoase, ştiinţei şi ingineriei 

materialelor, in principal pe bază de metale neferoase şi rare in cadrul planului sectorial al ministerului 

coordonator, in vederea cresterii competitivităţii produselor, a imbunătăţirii si modernizării 

tehnologiilor existente; 

g) in cadrul Programelor Nucleu, IMNR execută lucrări de cercetare fundamentală si aplicativă in cadrul temelor 

componente ale programului-nucleu al institutului. 
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- Activităţi de cercetare-dezvoltare efectuate in cadrul unor contracte externe: programe ale comunităţii 

europene, programe regionale, programe bilaterale si altele asemenea 

 

2.4.3. Servicii / Microproductie 

 

 Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare si inovare, desfăsurate in domeniul propriu de activitate, 

cu aprobarea ministerului coordonator: 

1) Participare: 

a) la asociaţii profesionale si stiinţifice, din ţară si din străinătate; 

b) ca membru in organizaţiile stiinţifice internaţionale din domeniu, de interes deosebit pentru România. 

2) Elaborare de lucrări de consultanţă, asistenţă tehnică, expertiză tehnică, service si prestări de servicii in domeniu  

3) Integrarea cercetării cu invăţământul; 

4) Activităţi privind: 

a) recepţia, administrarea si valorificarea rezultatelor cercetărilor in domeniu, finanţate din fonduri publice; 

b) atragerea de fonduri pentru desfăsurarea proiectelor din domeniul specific de activitate din: industrie, 

sectorul bancar-financiar, alte organizaţii interne si internaţionale; 

c) consultanţă de specialitate, acordată instituţiilor publice centrale si locale in pregătirea deciziilor de politică 

internă si externă. 

5) Activităţi de formare si specializare profesională din domeniul metalurgiei neferoase, ştiinţei şi ingineriei 

materialelor, in principal pe bază de metale neferoase şi rare 

a) pregătire profesională si specializare; 

b) formarea continuă a personalului; 

c) reconversie profesională; 

d) formare in domeniul proprietăţii intelectuale; 

e) pregătirea si perfecţionarea studenţilor, inginerilor care isi pregătesc masteratul, inginerilor din uzine si alte 

centre de cercetare din România si din străinătate; 

f) conducerea de doctorate. 

6) Activităţi de inginerie si consultanţă din domeniul ştiinţei şi ingineriei materialelor: 

a) asistenţă tehnică, furnizare de servicii stiinţifice si tehnologice agenţilor economici sau oricăror beneficiari 

interesaţi; 

b) testare produse; 

7) Activităţi de organizare a unor manifestări stiinţifice din domeniul propriu de activitate si coparticipare la 

organizarea unor manifestări stiinţifice din domenii conexe: simpozioane, workshop-uri, conferinţe cu participare 

naţională si internaţională. 

8) Activitate de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării către alte unităţi de cercetare interesate sau către 

agenţi economici. 

9) Valorificarea rezultatelor cercetărilor si dezvoltărilor tehnologice si facilitarea transferului tehnologic prin 

execuţii de prototipuri in vederea omologării produselor unicat sau serii mici; microproducţie pentru valorificarea 

cercetărilor proprii si pentru facilitarea transferului tehnologic si susţinerea cercetărilor si dezvoltărilor 

tehnologice, modele funcţionale, staţii-pilot: 

10) Activităţi de comerţ exterior si activităţi de import-export, cooperare economică si stiinţifică internaţională si alte 

acte de comerţ, potrivit legii, numai pentru realizarea obiectului său de activitate: 

In cadrul obiectului său de activitate, institutul naţional poate colabora si la realizarea unor activităţi de 

cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice si apărarea naţională sau poate desfăsura si alte activităţi conexe, 

cu aprobarea ministerului coordonator si cu avizul Autorităţii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare. 
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2.5 Modificări strategice în organizarea și funcționarea INCD 

 
 -nu este cazul 

 

3. Structura de Conducere a INCD 
 

3.1 Consiliul de administratie 

 

a) Componenţa Consiliului de Administraţie a fost stabilită prin   Ordin MECS nr.   5122/01.09.2015, Ordin 

MECS nr. 5797/16.11.2015  si Ord. MENCS nr. 4175/21.06.2016 dupa cum urmeaza: 

 

Preşedinte: Dr. ing.  Teodor VELEA Director General INCDMNR 

Membri: Dr. ing. Liliana GHERGHE  Preşedinte Consiliu Ştiinţific INCDMNR  

 Elena DINU    Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si 
Inovare - ANCSI 

 
Simona MALUREANU 

 
Specialist   Autoritatea Nationala pentru Cercetare 
Stiintifica si Inovare  - ANCSI   

 Tatiana Adriana TUDOR    Ministerul Finanţelor Publice 

 
Laura POPESCU  

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârtsnice   

 Adrian IONEL 
Specialist –director general Institutul National de 

Cercetare "Cantacuzino"   

Secretar: Ec. Marius SCRAB Director Economic INCDMNR 

 

Principalele responsabilitati ale Consiliului de Administratie sunt (HG 2115 din 24.11.2004): 

- propune modificarea structurii organizationale si functionale a institutului 

- aproba, pe baza propunerii Consiliului Stiintific, strategia si programele de dezvoltarea a institutului, introducerea 

tehnologiilor de varf si modernizarea celor existente in conformitate cu strategia generala a propriului domeniu 

de activitate 

- analizeaza si recomanda situatiile financiare anuale care sunt propuse spre aprobare ministerului coordonator, 

aproba raportul administrativ privind activitatile realizate in anul anterior 

- analizeaza si recomanda proiectul bugetului de venituri si cheltuieli care este supus aprobarii ministerului 

coordonator  

- analizeaza indeplinirea criteriilor de performanta si raportul trimestrial privind activitatea institutului; aproba 

masurile de realizare a activitatii in echilibru cu conditiile bugetului de venituri si cheltuieli 

- analizeaza, aproba sau dupa caz propune spre aprobare investitiile care urmeaza a fi realizate de institut. 

 
ANEXA 1-Raport asupra activităţii desfăşurate de către consiliul de administraţie în anul 2016 
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3.2 Directorul general 

 Raportul Directorului General Dr. ing. Teodor VELEA, cu privire la execuţia mandatului şi a modului de 

îndeplinire a indicatorilor de performanţă asumaţi prin contractul de management este prezentat în anexa la raportul 

de activitate al CA. 

3.3 Consiliul științific 

   Dr. ing. Liliana Sandica Gherghe  Presedinte 

   Dr. ing. Roxana Mioara Piticescu  Vicepresedinte 

   Dr. ing. Teodor Velea   Membru 

   Dr. ing. Vasile Soare   Membru 

   Dr. ing. Dumitru Mitrica   Membru 

   Dr. ing. Petrica Capota   Membru 

   Ing. Bogdanescu Cristian  Secretar 

 Principalele responsabilitati ale Consiliului Stiintific sunt urmatroarele (HG 2115 din 24.11.2004):  
- participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activității de cercetare-dezvoltare;  
- analizează si avizează realizarea lucrărilor de cercetare științifică; 
- propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al 

institutului naţional; 
- avizează hotărârile care implică politica de cercetare a institutului național; 
- propune măsuri pentru perfecționarea profesională; 
- analizează și avizează propunerile șefilor de laboratoare privind organizarea concursurilor de angajare a 

personalului de cercetare-dezvoltare și promovare în grade profesionale;  
- organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific;  
- avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific; 
- avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate, dacă acestea sunt 

susținute financiar din sursele proprii ale institutului; 
- aprobă anual, conform art. 36 alin.(2) din Legea 319/2003, cererile cercetătorilor ştiinţifici gradul I privind 

menţinerea în continuare în funcţii de cercetare – dezvoltare, după împlinirea vârstei legale de pensionare. 
 

3.4 Comitetul director 

Dr. ing.  Teodor VELEA    Director General INCDMNR 

Dr. ing. Roxana Mioara PITICESCU  Director Stiintific  INCDMNR  

Ec. Marius ŞCRAB   Director Economic INCDMNR 

Dr.ing. Liliana Sandica Gherghe  Presedinte Consiliu Stiintific  

Dr. ing. Radu PITICESCU    Sef  CTT AVANMAT 

Dr.ing. Adrian Mihail MOTOC  Sef Laborator Materiale Nanostructurate  

Ing. Luminița MARA   Şef Laborator Ecotehnologii şi Protecţia Mediului 

Dr. ing. Vasile SOARE    Şef Laborator Materiale şi Tehnologii Noi 

Dr. geol. Florin STOICIU   Șef Laborator Caracterizări Microscopice 

Ing. Lenuţa ENACHE   Şef Laborator Analize 

Ing. Adrian CARAGEA   Şef Colectiv Incercări Tehnologice 

Ing. Serban MOTOIU   Sef Centru HighPTMet  

 Comitetul Director are responsabilitati si competente care sunt propuse de Directorul General si aprobate 

de Consiliul de Administratie. Comitetul Director stabileste actiunile necesare pentru atingerea obiectivelor din: 

strategia programelor CD din IMNR, programul anual de CD, bugetul de venituri si cheltuieli, programul de investitii 

si sistemul de management al calitatii, altele (HG 2115 din 24.11.2004). Comitetul Director se intruneste de trei ori 

pe luna sau ori de cate ori interesul institutului o cere. La intrunirile comitetului participa in calitate de invitat si 

reprezentantul salariatilor. 
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4. Situaţia economico-financiară a INCD 

4. 1. Patrimoniul stabilit pe baza situației financiare anuale la 31 decembrie 

 
Patrimoniul stabilit pe baza situaţiei financiare anuale la 31 decembrie 2016 comparativ cu realizările anului 

2015 este redat mai jos: 

- Mii lei- 

Nr. 
crt. 

INDICATORI 
Realizat 

2015                                                                                                 
 Realizat 

2016                                                                                            
Diferente 

(3-2) 

1. Total activ 14.603 20.206  +5.603 

1.1. Active imobilizate 11.054 10.931 -123 

1.2. Active circulante (Stocuri, Creanţe, alte valori) 3.544 9.268 +5.724 

1.3. Cheltuieli înregistrate în avans 5 7 +2 

2 
Datorii:sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la 

1 an 
2.461 618 -1.843 

3. Venituri în avans 527 2863 +6.023 

4 
Active circulante nete / datorii curente nete 

(Rd.1.2.+Rd.1.3.-Rd.2-Rd.3-Rd5) 
-740 3419 +3.181 

5 Subvenţii pentru investiţii 1301 2375 +277 

6 TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (1.1+4) 10314 14.350 +3.028 

7 Patrimoniu Institut National 903 903 0 

8 Rezerve 784 809 +25 

9 Rezerve din reevaluare 2.053 3.179 +1.126 

10 Rezultatul REPORTAT -    

11 Rezultatul net al exerciţiului financiar (ct 121) 31 25 -6 

12 
Capitaluri proprii (Patrimoniul Net) (Rd.7 + Rd8+ 

Rd9+Rd10+Rd11-Rd 12) 
3.771 4.916 +1.145 

 

 
La sfârşitul anului 2016 soldul imobilizărilor necorporale totalizează 670 mii lei şi reprezintă licenţe sisteme 

de operare şi brevete, iar amortizarea lor la finele anului este de  628 mii lei (Form. 40) 

Soldul imobilizări corporale  la 31.12.2016, totalizează     18.527   mii  lei şi au ca structură: 

             -mii lei- 

 Valoare inventar Amortizare Valoare rămasă 

Terenuri 1.280 - 1.280 

Constructii 3.218 60 3.158 

Echipament tehnologic 
aparate, instalaţii, mij. transp. 

13.749 7.495 6.254 

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 105 84 21 

Avansuri  şi imobilizări corporale  în 
curs 

175   175 

TOTAL 18.527 7.639 10.888 

 
 
In anul 2016 faţă de 2015 valoarea activelor circulante a crescut  cu 5.724 mii lei, respectiv de la3544 mii lei  

la 9.268  mii lei. Aceasta s-a datorat următoarelor influenţe: 
- Cresterea creantelor provenind din inregistrarea contractelor POC E si G cu suma de 7.110 mii lei; 
- Cresterea creantelor de recuperat Casa de sanatate cu suma de 49 mii lei; 
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- Diminuarea disponibilitatilor banesti cu suma de 1.933 mii lei 

Datoriile curente ale institutului au scazut  in 2016 cu 1.843 mii lei faţă de anul 2015 respectiv de la 2.461 
mii lei la 618 mii lei.  

Datoriile existente la 31.12.2016 in suma de 618 mii  lei reprezinta: 

 Garantii de buna executie: 22 mii lei; 

 Datorii comerciale: 80 mii lei; 

 Datorii in legatura cu personalul: 169 mii lei; 

 Datorii in legatura cu BAS si Bugetul de stat : 179 mii lei (au fost achitate integral la 25.01.2017); 
Mentionam ca toate datoriile fiscale fata de bugetul statului au fost platite integral si la termen. 

Activele imobilizate au scazut cu 123 mii lei faţă de anul 2015, ca urmare a amortizarilor din cursul anului si 
influenta reevaluarii cladirilor.  

Total capitaluri proprii existente la 31.12.2016 în sumă de  4.916 mii lei reprezintă:                                

 Patrimoniu Institut National (rămas în urma transformări SC IMNR SA în INCDMNR – IMNR cf.HG 2115/2004) 
este de 903 mii lei; 

 Rezerve =   809 mii lei 

 Rezerve din reevaluarea terenului   şi a clădirilor efectuate in 2016=   3.179 mii  lei 

 Profitul net  aferent anului 2016 =  25  mii lei 
 
 

 

4.2. Venituri totale 

 
Venituri totale =  8.894  mii lei, din care:  

- venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice;(ANEXA 2.1) 

- venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri private;(ANEXA 2.2) 

- venituri realizate din activitaţi economice (servicii, microproducţie, exploatarea drepturilor de proprietate 

intelectuală); 

- alte venituri din exploatare; 

- venituri financiare 

 

 

 

4.3. Cheltuieli totale/ 

4.4. Profitul brut 

 

Prezentăm  mai jos evoluţia indicatorilor economico-financiari conform formular  de bilant si "Contul de 

profit şi pierdere" realizat la 31.12.2016 comparativ cu realizările anului 2015 si prevederile din B.V.C. aprobat 

conform Ord.    MENCS nr. 5931/07.12.2016,  elemente reprezentative pentru evoluţia veniturilor, cheltuielilor 

totale si a profitului brut/net. 
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- mii lei- 

 

INDICATORI 
Nr.    
rd. 

B.V.C. aprobat conf. 
Ord.5931/07.12.2016 

Realizari 
31.12.2016 

% 

A 0 2 3 4=col.3/col.2*100 

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 8.822 8.893 100,8 

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE    din 
care: 

02 8.796 8.845 100,56 

  a) Venituri din activitatea de bază 03 7.022 6.823 97,17 

  b) Venituri din activităţi conexe 
activităţii de cercetare-dezvoltare 

04 493 375 76,06 

  c) Alte venituri din exploatare 05 1.281 1.647 128,57 

  2. VENITURI FINANCIARE 06 26 49 188,46 

  3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0 8.858 0 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 8.810 8.861 100,58 

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din 
care:   

09 8.728 8.777 100,56 

  a) Bunuri şi servicii 10 1.996 1.973 98,85 

  b) Cheltuieli de personal, din care: 11 4.830 4.812 99,63 

    - cheltuieli cu salariile din care: 12 3.752 3.775 100,61 

          -indemnizaţiile membrilor 
consiliului de administraţie 

13 211 211 100,00 

          -drepturile salariale ale 
directorului (general) 

14 190 185 97,37 

    - contribuţii de asigurări sociale de 
stat  

15 593 602 101,52 

    - contribuţii de asigurări de şomaj 16 18 13 72,22 

    - contribuţii de asigurări sociale de 
sănătate 

17 195 197 101,03 

    - contribuţii de asigurări pentru 
accidente de muncă şi boli                                                                                           
profesionale 

18 9 9 100,00 

    - contribuţii pentru concedii şi 
indemnizaţii 

19 32 32 100,00 

    - contribuţii la Fondul de garantare 
a creanţelor salariale 

20 9 9 100,00 

    - contribuţii la fondul de pensii 
facultative 

21   0 0 

    - alte cheltuieli de personal, din 
care: 

22 222 175 78,83 

       - tichete de masă 23 0 0 0 

       - deplasări, detaşări 24 208 160 76,92 
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INDICATORI 
Nr.    
rd. 

B.V.C. aprobat conf. 
Ord.5931/07.12.2016 

Realizari 
31.12.2016 

% 

  c) Cheltuieli de exploatare privind 
amortizările,provizioanele şi 
ajustările pentru depreciere 

25 1.630 1.622 99,51 

  d) Cheltuieli de protocol 26 6 5 83,33 

  e) Cheltuieli de reclamă şi 
publicitate 

27 31 27 87,10 

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0 0 0 

  g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) 
litera c) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal  

29 60 62 103,33 

  h) Alte cheltuieli 30 175 276 157,71 

  2. Cheltuieli financiare, din care: 31 82 84 102,44 

        - cheltuieli privind dobânzile 32 16 14 87,50 

        - alte cheltuieli financiare 33 66 70 106,06 

  3. Cheltuieli extraordinare 34 0 0 0 

III. REZULTATUL BRUT  
          (profit/pierdere) 

35 12 32 266,67 

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 3 7 233,33 

V. REZULTATUL NET  37 9 25 277,78 

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR 
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 

38      

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT 
RĂMAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII 
PRECEDENŢI: 

39 9 25 277,78 

  a) pentru cointeresarea 
personalului  

40 2 5 250,00 

  b)pentru finanţarea dezvoltării  
institutului naţional 

41 5 15 300,00 

  c) pentru desfăşurarea activităţii 
curente, inclusiv pentru cofinanţarea 
proiectelor 

42 2 5 250,00 

VIII. SURSE DE FINANŢARE A 
INVESTIŢIILOR,din care: 

43 3.100,50 371 11,97 

  1. Surse proprii 44 75 0 0 

  2. Sume de la bugetul de stat 
pentru investiţii 

45 2.984,50 312 10,45 

  3. Credite bancare pentru investiţii 46      

       - interne 47      

       - externe 48      

  4. Alte surse 49 41 59 143,90 
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INDICATORI 
Nr.    
rd. 

B.V.C. aprobat conf. 
Ord.5931/07.12.2016 

Realizari 
31.12.2016 

% 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  
PENTRU INVESTIŢII, din care:  

50 3.100,50 3.100,50 100,00 

  1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs 
la finele anului   

51 3.100,50 371 11,97 

  2. Rambursări de rate aferente 
creditelor pentru investiţii 

52      

      - interne 53      

      - externe 54      

X. DATE DE FUNDAMENTARE        

  1. Venituri totale (rd. 01) 55 8.822 8.893 100,80 

  2. Cheltuieli aferente veniturilor 
totale (rd. 08) 

56 8.810 8.861 100,58 

  3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 12 32 266,67 

  4. Număr mediu de personal, total 
institut, din care: 

58 72 71 98,61 

     - număr mediu personal de 
cercetare-dezvoltare 

59 51 50 98,04 

  5. Câştigul mediu lunar pe salariat, 
total institut , lei/persoană/lună 

60 3.933 4.022 102,26 

  6. Câştigul mediu lunar pe personal 
de cercetare-dezvoltare, 
lei/persoană/lună 

61 4.225 4.469 105,78 

  7. Rentabilitatea 
        (rd. 57/rd.56*100) 

62 0,14 0,36 257,14 

  8. Productivitatea muncii pe total 
personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.58) 

63 122,50 125,19 102,20 

  9. Rata rentabilităţii financiare  
(rd.37*100)/capital propriu (3669 mii 
lei) 

64 0,24 0,51 212,20 

 10. Plăţi restante  65     -   

 11. Creanţe de încasat 66   -   

 
 

Stabilitatea financiară a institutului a fost asigurată prin gestionarea eficientă a resurselor financiare și 

reducerea costurilor ineficiente. 

Indicatorii pe anul 2016 au fost aprobaţi prin B.V.C. 2016 conform Ordinului nr. 5931/2016. 

Bugetul de venituri si cheltuieli al institutului pe anul 2016 a fost astfel întocmit încât să se asigure o 

activitate de CD la standarde de calitate. 

În anul 2016, IMNR a participat la competitii pentru proiecte cu finanţare europeană, fonduri strcucturale 

axa prioritara 1 POC si a continuat implementarea proiectului major de infrastructură axa POS CCE 2.2.1 ceea ce 

a avut un impact pozitiv asupra activităţii de CDI, competitivitate si castigarea a 2 proiecte  H 2020 (Sectiunea E si 

G)   

În acest context pe total activitate s-a realizat un profit brut de  32  mii  lei şi  un profit net de 25 mii lei. 
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Se poate concluziona că activitatea desfăşurată în anul 2016 a fost bună  urmărind  încadrarea în 

prevederile B.V.C. aprobat 2016. 

Pe baza unei strategii fundamentate pe termen scurt şi mediu în domeniul politicii salariale şi de investiţii, 

unitatea poate desfăşura în continuare o activitate rentabilă. 

 

 

4.5. Pierderea brută 

 

Pierderea brută Nu este cazul 

4.6. Situatia arieratelor 

 Institutul nu are plăţi restante la 31.12.2016. 

4.7. Politicile economice și sociale implementate (costuri/efecte); 

Principii, politici şi metode contabile 

Bilanţul contabil la 31.12.2016 cuprinde toate elementele de activ, datorii şi capital   propriu,  

grupate după natură şi lichiditate, respectiv natură şi exigibilitate. 

 Bilanţul întocmit la 31.12.2016 a avut la bază ultima balanţă de verificare a conturilor sintetice, puse de acord 

cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost 

consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente activităţii perioadei raportate. 

 Toate operaţiunile care privesc institutul sunt înregistrate în contabilitate şi cuprind drepturile şi activele 

societăţii cât şi toate obligaţiile şi pasivele sale, iar la bază stă criteriul realităţii operaţiilor care presupune ca toate 

elementele materiale din evidenţa scriptică corespund cu cele identificabile fizic ca şi elementele de activ, de pasiv, 

de venituri sau cheltuieli reflectă valori reale.  A fost efectuată inventarierea patrimoniului conform Deciziei nr. 

60/27.10.2016,  şi rezultatul inventarierii a fost consemnat în Procesul Verbal nr.  739/11.03.2017., aprobat in sedinta 

C.A din 25.04.2016. 

 În consecinţă bilanţul, contul de profit şi pierdere şi anexele sunt prezentate conform principiilor contabile 

şi reglementărilor în vigoare şi ţin cont de evenimentele posterioare datei de închidere. Anexele comportă toate 

informaţiile de importanţă  semnificativă asupra situaţiei patrimoniale, financiare şi a rezultatelor obţinute. 

 Evaluarea costurilor cuprinse în situaţiile financiare anuale forma lungă s-a efectuat în conformitate cu 

respectarea unor principii, care sunt apanajul directivelor europene şi se găsesc la baza mai multor sisteme contabile 

europene. 

Principiul continuităţii activităţii 

Institutul îşi continuă în mod normal activitatea într-un viitor previzibil.  

Potrivit acestui principiu, managementul Institutului este obligat să evalueze toate informaţiile disponibile atât 

pentru perioada imediată, cât şi pe o perioadă mai lungă. Pentru realizarea acestui deziderat, s-a întocmit atât 

strategia de dezvoltare a institutului pe termen mediu şi scurt ( cel putin 12 luni) cât şi strategia pe termen lung. 

Principiul prudenţei 

Potrivit acestui principiu,  în situaţiile financiare se recunosc numai profiturile realizate până la data încheierii 

exerciţiului financiar. 

Principiul permanenţei metodelor 

Aceasta a presupus continuitatea aplicării aceloraşi reguli privind înregistrarea în contabilitate şi prezentarea 

elementelor de activ şi pasiv şi a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile. 

Principiul independenţei exerciţiului 

S-au luat în considerare potrivit acestui principiu toate veniturile şi cheltuielilecorespunzătoare exerciţiului financiar 

pentru care se face raportarea. 
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Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv 

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziţii din bilanţ, s-a determinat separat valoarea 

aferentă fiecărui element individual de activ sau pasiv. 

Principiul intangibilităţii 

Bilanţul de deschidere al exerciţiului financiar 2016 corespunde cu bilanţul de închidere al exerciţiului precedent. 

Principiul necompensării  

Conform acestui principiu, valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile 

elementelor ce reprezintă pasive. 

Politici contabile semnificative: 

Institutul are elaborat şi aprobat un manual de politici contabile care cuprinde reguli şi tratamente contabile 

prevăzute de reglementările contabile cât şi documentele justificative ce stau la baza înregistrărilor operaţiunilor 

economico-financiare. 

În acest context în cursul anului 2016, pentru elaborarea situaţiilor financiare anuale au fost avute în vedere 

principalele politici contabile. 

- Situaţiile contabile sunt întocmite şi exprimate în lei; 

- Au  fost reevaluate la sfârşitul anului  creanţele, arieratele şi disponibilităţii băneşti exprimate în valută. 

- Stocurile sunt prezentate  la cost de achiziţie; 

- Metoda de ieşire din gestiune este FIFO 

- S-a aplicat metoda amortizării liniare, pentru achiziţiile de mijloace fixe . 

- Situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă  poziţiei financiare, a performanţei, modificărilor capitalului 

propriu şi fluxurilor de Trezorerie pentru exerciţiul financiare 2016; 

- Situaţiile financiare furnizează informaţii relevante pentru nevoile utilizarilor de luare a deciziilor şi credibile,în 

sensul că reprezintă fidel rezultatele şi poziţia financiară a institutului; 

 De asemenea situaţiile financiare reflectă substanţa economică a evenimentelor şi tranzacţiilor, 
acestea fiind neutre, prudente şi complete sub toate aspectele semnificative. 

În cursul anului 2016 în cadrul institutului a funcţionat activitatea de control financiar preventiv propriu, 
conform avizelor nr.410095/08.01.2009 şi 147461/13.07.2011 acordate de MECMA şi a Deciziei nr.10/23.02.2011 
privind organizarea şi funcţionarea CFPP. 

S-a reorganizat functionarea si exercitarea CFPP in cadrul INCDMNR – IMNR in urma publicarii  OMFP nr. 
923/2014, fiind emisa Decizia nr. 2/05.01.2015. 

Au fost aprobate Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea  si plata cheltuielilor in 
baza OMFP nr. 1792/2002, fiind emisa Decizia nr. 3/05.01.2015. 

În cursul anului 2016 au fost supuse vizei de control financiar preventiv toate angajamentele legale de plată, 
ordonanţări de plată.  

Nu au fost cazuri de refuz de viză a CFPP. 
În cursul anului 2016 in cadrul INCDMNR IMNR misiunile de audit intern desfăşurate în baza Planului de audit 

aprobat de Consiliul de Adminitraţie au fost   

 din domeniul financiar contabil: 2 misiuni, respectiv  modul de efectuare a inventarierii patrimoniului Institutului; 
si modul de organizare a contabilităţii imobilizărilor şi investiţiilor. 

 Principalele obiective ale misiunii  privind modul de efectuare a inventarierii patrimoniului au constat în: 
- modul de organizare a registrelor de contabilitate; 
- contabilitatea rezultatului inventarierii. 

 Principalele constatări efectuate au constat în: 
- existenta procedurilor de lucru privind organizarea registrelor de contabilitate; 
- existenţa unei persoane responsabile cu conducerea şi actualizarea sistematică a registrelor de 

contabilitate; 
 Principalele recomandări formulate au constat în: 

- urmare unor eventuale modificări ale legislaţiei în domeniu, să se refacă, de către responsabilul 
desemnat cu aceste sarcini, a procedurilor de lucru existente şi să le facă cunoscute persoanelor care 
participă la inventarierile următoare. 
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 Principalele obiective ale misiunii privind modul de organizare a contabilitatii imobilizarilor si a investitiilor 
au constat in  principal din : 

- contabilitatea imobilizărilor şi a investiţiilor; 
- existenţa procedurii de lucru privind imobilizările şi investiţiile. 

 Principalele constatări efectuate au constat în: 
- existenta procedurii de lucru privind amortizarea imobilizărilor necorporale şi corporale; 
- existenţa unei persoane responsabile cu stabilirea şi înregistrarea în contabilitate  a amortizării 

imobilizărilor. 
 Principalele recomandări formulate de auditorul intern au constat din: 

- refacerea procedurii operaţionale privind înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor necorporale, 
corporale în care să cuprindă şi un capitol privind investiţiile. 

- atenţie sporită la stabilirea amortizării lunare a imobilizărilor necorporale şi corporale precum şi 
înregistrarea corectă pe costuri (locuri de utilizare) a acestei amortizări. 

 

 din domeniul I.T.: 1 misiune respectiv modul de administrare a reţelei de calculatoare din institut. 
 Principalele obiective ale acestei misiuni au constat în: 

- obiectivul Plan strategic; 
- obiectivul managementul şi funcţionarea departamentului I.T.; 
- implementara sistemului I.T.; 
- securitatea I.T. 

Este de mentionat că aceste obiective  au fost elaborate de administratorul sistemului I.T. din institut ca 
urmare a recomandărilor făcute de auditorul intern la ultima misiune efectuată. 
 Principalele constatări au constat în: 

- elaborarea unui plan strategic privind politica I.T. la nivelul institutului; 
- elaborarea unei organigrame aprobată de managementul institutului pentru structura responsabilă cu 

I.T.; 
- implementarea sistemului I.T. în institut; 
- existenţa unei politici de securitate I.T. în institut. 

 Principalele recomandări formulate de auditorul intern au constat în: 
- dotarea camerei de servere cu echipamentul de măsurare a temperaturii, de stingere a incendiilor sau 

alarme de fum; 
- protejarea echipamentului de reţea împotriva factorilor de mediu ( căderi de tensiune, inundaţii, 

umiditate) 
Totodată, s-a solicitat conducerii institutului găsirea mijloacelor financiare necesare procurării acestor dotări 

stric necesare bunei funcţionări în siguranţă a echipamentului I.T. din institut. 
 

 din domeniul functiilor specifice: 1 misiune respectiv "Planificarea multianuală" la "domeniul funcţiilor specifice". 
  
 
 Managementul riscurilor 
 Managementul riscurilor reprezinta activitatea prin care se realizeaza gestiunea riscurilor  intr- 
o organizatie. Scopul mangementului riscurilor este optimizarea expunerii la risc. In felul acesta, poate fi obtinuta 
prevenirea pierderilor, evitarea amenintarilor grave, iar oportunitatile valoroase pot fi exploatate cat mai eficient. 

Procesele specifice din cadrul managementului riscului sunt: 

- Planificarea activitatii de management al riscului; 

- Identificarea riscului, cu precizarea caracteristicilor acestuia; 

- Analiza cantitativa si calitativa a riscului; 

- Conceperea modalitatilor de a raspunde situatiilor de risc; 

- Contracararea efectiva a riscului; 

- Monitorizarea si controlul riscului. 

Pentru fiecare risc care trebuie gestionat, managerul de proiect trebuie sa identifice contra masurile care 

trebuie adoptate si costurilor lor. Ele trebuie specificate precis si in detaliu, in functie de complexitatea lor. 
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În temeiul prevederilor art. 4 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul 

intern/managerial şi controlul financiar-preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, INCDMNR 

IMNR dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere şi aplicare permit partial conducerii 

Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare-IMNR si Consiliului de Administratie 

să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi 

specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate. 

Sistemul de control intern/ managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand 

cresterea eficacitatii acestuia are la baza evaluarea riscurilor. 

In acest caz trebuie mentionat: 

- Registrul riscurilor la nivelul entitatii, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare 

metodologica, este actualizat anual; 

- Procedurile operationale elaborate in proportie de 90% din totalul activitatilor procedurabile inventariate sunt 

actualizate anual; 

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde in mod distinct, actiuni de 

perfectionare profesionale a personalului de conducere, executie si a auditorilor interni in activitatile realizate 

de Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica si acesta a fost actualizat in cursul anului; 

- In cadrul entitatii exista compartiment de audit intern. 

 Pe baza rezultatelor autoevaluării, se apreciază că la data de 31.12.2016, sistemul de control 

intern/managerial al INCDMNR-IMNR este partial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului 

intern/managerial aprobat prin OSGG 400/2015. In cursul anului 2016 a fost aprobat modelul de implementare a 

sistemului de control intern/ managerial, programul de dezvoltare a sistemului de control managerial si strategia de 

control intern / managerial perioada 2015-2018. 

Directiile de actiune sunt: 

- Executarea controalelor si monitorizarea performantelor; 

- Exercitarea controlului financiar preventiv propriu; 

- Exercitarea controlului financiar de gestiune; 

- Formarea profesionala a personalului. 

Tot prin aceasta strategie au fost stabilite o serie de obiective: 

1. Eficientizarea controlului functionarii activitatilor, in vederea diminuarii riscului de manifestare a abaterilor 

de la strategiile, politicile, programele si planurile INCDMNR-IMNR; 

2. Asigurarea bunei gestiuni financiare in utilizrea fondurilor INCDMNR IMNR si in  administrarea 

patrimoniului detinut; 

3. Imbunatatirea perfomantelor individuale ale personalului prin participarea la cursuri/programe de formare 

profesionala in domeniul controlului intern/ managerial 

Cu ocazia efectuării misiunilor de audit în anul 2016 nu au fost constatate iregularităţi sau prejudicii cu impact 

financiar mare care să fie  aduse la cunoştinţa conducerii institutului, pentru a dispune măsurile ce se impun. 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul 

intern/managerial şi controlul financiar-preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, INCDMNR 

IMNR dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere şi aplicare permit partial conducerii 

Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare-IMNR si Consiliului de Administratie 

să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi 

specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate. 

 Pe baza rezultatelor autoevaluării, se apreciază că la data de 31.12.2016, sistemul de control 

intern/managerial al INCDMNR-IMNR este partial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului 

intern/managerial, aprobat prin OSGG 400/2015. 
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4.8. Evolutia performantei economice 

Principalii indicatori economico-financiari la data de 31.12.2016 

 

Indicatori Formula 
Valoare 

Indicatori 
2015 

Valoare 
Indicatori 

2016 

1.Indicatori de lichiditate:    

a) Indicatorul lichiditatii curente 

(Indicatorul capitalului circulant) 

Active curente /  
Datorii curene 

1,44 14,99 

b) Indicatorul lichiditatii imediate 

(Indicatorul test acid) 

(Active curente – Stocuri) / 
 Datorii curente 

1,43 14,28 

2.Indicatori de risc:    

a) Indicatorul gradului de 
indatorare 

(Capitalimprumutatx 100)/ Capital 

propriu 
0,00 0 

a) Indicatorul privind acoperirea 
dobanzilor 

(Profitinainteaplatiidobanzii 
si impozituluipe profit) / 

Cheltuielicudobanda 
11,07 3,27 

3.Indicatorideactivitate 

(Indicatoridegestiune): 
   

a) Viteza de rotatie a stocurilor 

(Rulajul stocurilor)  

Cifra de afaceri / 
Stoc mediu 

314,60 31,31 

Sau Numar de zile de stocare 
(Stoc mediux 364) / 

Cifra de afaceri   
1.16 zile 11,66 

b) Viteza de rotatie a debitelor -  
clienti 

(Sold mediu clienti x 364) / 
Cifra de afaceri 

11,54 zile 10,00 

c) Viteza de rotatie a creditelor -  
furnizori 

(Sold mediu furnizorix 364) /Cifra 
de afaceri 

3,64 zile 3,87 zile 

d) Viteza de rotatie a activelor  
imobilizate 

  Cifra de afaceri / 
Active imobilizate 

0,57 0,66 

e) Viteza de rotatie a activelor  
totale 

Cifra de afaceri / 
Total active 

1,67 1,46 

4. Indicatori de profitabilitate:    

b) Rentabilitea economica 
(Profit brut  x 100) / 

Total costuri 
0,70 0,36 

c) Rentabilitatea financiara 
(Profit net  x 100) / 

Capital propriu 
0,82 0,51 

d) Marja bruta din vanzari 
(Profitul brut din vanzari x100)/ 

Cifra de afaceri 
0,75 0,93 

 



 

                                                                                                                                            
        26 

  

Analizând comparativ principalii indicatori economico-financiari, se constată eficienţa activităţii economico-

financiare desfăşurată în anul 2016 prin indicatorii de profitabilitate şi de gestiune (reducerea vitezei de rotaţie a 

stocurilor şi a creanţelor). 

 

5. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare           
 

 
 
 
 

5.1  Total personal 
 

  2015 - 51 
  2016 - 54  
 

din care: 
 

 

  5.1.1. Personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare 

 

 până la 35 ani între 35-50 ani între 50-65 ani peste 65 ani 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

CSI     3 3 1 1 

CSII   2 2 9 6 1 5 

CSIII 1 2 5 7 3 3  1 

CS 9 8 2 1     

ACS 2 2       

IDTI         

IDTII         

IDTIII     1 3   

TOTAL 12 12 9 10 15 15 2 7 
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TOTAL personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare: 
  2015 - 38 
  2016 - 44 

 
 

  5.1.2. Număr conducători de doctorat 

 

  2015 - 0 
  2016 - 0 
 

  5.1.3. Număr de doctori 

 
  2015 - 16 
  2016 - 18 

 
 

5.2. Informații privind activitățile de perfecționare a resursei umane 
 (personal implicat în procese de formare – stagii de pregătire, cursuri de perfecționare) 

 
 Activitatile de perfectionare a resursei umane realizate pe parcursul anului 2016 sunt prezentate comparativ 
cu anul 2015 in Tabelul 5.2.1. 
 

Tabelul  5.2.1. Date comparative privind activitatile de perfectionare a resursei umane 
 

2015 2016 

Activitate Numar Activitate Numar 

Stagii de pregatire 2 Stagii de pregatire 5 

Cursuri de perfectionare 5 Cursuri de perfectionare 4 

Cursuri 
Master,doctorale,post 

doctorale 
12 

Cursuri 
Master,doctorale,post 

doctorale 
10 

 
Activitatile de perfectionare a resursei umane realizate pe parcursul anului 2015 si 2016 sunt prezentate in 

detaliu in tabelele de mai jos. 
 
 

 Instruire externă 
 

 Stagii de pregătire  
 

Titlul stagiului Nume, prenume Rezultate 

Stagiu de pregătire pentru ESR 
(Early Stage Researcher) timp de o 
luna in domeniul acoperirilor prin 
metode fizice (Aerosol Gas 
Deposition) conform planului de 
Secondment parte componenta a 
grantului 645758 proiect H2020 
acronim TROPSENSE. 

Olaru Mihai Tudor 

In timpul stagiului de pregătire s-au 
acoperit substraturi din sticlă, siliciu 
si senzori blank prin metoda 
aerosol gas deposition. Scopul a 
fost de obținere a unor straturi 
subțiri de acoperire capabile de 
răspuns la gazele care se găsesc in 
respirația pacienților bolnavi cu boli 
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Titlul stagiului Nume, prenume Rezultate 

Perioada: 22.10-22.11.2016 
Universitatea din Uppsala, Suedia 

 

rare  ca Dengue. Senzorii au fost 
depusi cu filme subțiri (aprox. 
500nm) de WO3, NiO si 
nanoparticule de aur. 
Nanoparticulele de aur au fost 
funcționalitate cu diferiți liganzi ca 
decanethiol in cazul senzorilor 
pentru detecția bolii Dengue. In 
acest stagiu s-a realizat instructaj 
pe instalația de AGD, eșantioane de 
senzori acoperiți cu WO3, NiO si 
AuNp, buletine de analize XPS, XRD, 
SEM si un articol științific. 

Stagiu de pregătire pentru ESR 
(Early Stage Researcher) timp de o 
luna in domeniul acoperirilor prin 
metode fizice (Aerosol Gas 
Deposition) conform planului de 
Secondment parte componenta a 
grantului 645758 proiect H2020 
acronim TROPSENSE. 
Perioada: 22.10-22.11.2016 
Universitatea din Uppsala, Suedia 

Dragut Dumitru Valentin 
 

In timpul stagiului de pregătire s-au 
acoperit substraturi din sticlă, siliciu 
si senzori blank prin metoda 
aerosol gas deposition. Scopul a 
fost de obținere a unor straturi 
subțiri de acoperire capabile de 
răspuns la gazele care se găsesc in 
respirația pacienților bolnavi cu boli 
rare  ca Dengue. Senzorii au fost 
depusi cu filme subțiri (aprox. 
500nm) de WO3, NiO si 
nanoparticule de aur. 
Nanoparticulele de aur au fost 
funcționalitate cu diferiți liganzi ca 
decanethiol in cazul senzorilor 
pentru detecția bolii Dengue. In 
acest stagiu s-a realizat instructaj 
pe instalația de AGD, eșantioane de 
senzori acoperiți cu WO3, NiO si 
AuNp, buletine de analize XPS, XRD, 
SEM si un articol științific. 

Stagiu de pregătire in domeniul 
sintezei, caracterizării si modelarii 
acoperirilor funcționale HEA si 
zirconati, conform planului de 
Secondment parte componenta a 
acțiunii COST CA 15012 
Perioada: 10.10-04.11.2016 
ENEA, Roma, Italia 

Mitrica Dumitru 

In timpul stagiului de pregătire s-au 
obținut si caracterizat eșantioane 
de acoperiri din aliaje cu entropie 
înalta. De asemenea, s-au 
desfășurat lucrări de modelare si 
optimizare a compoziției chimice si 
a proprietăților unor sisteme de 
aliaje HEA cu ajutorul softului 
MatCalc. 

Secondment in cadrul proiectului 
H2020-RISE-TROPSENSE: training in 
metode de analiza si diagnoza a 
bolilor tropicale la UCMMIT, 
Gdynia, Polonia (08.05-06.06.2016) 

Popescu Laura Madalina  

-instruire cu privire la metodele de 
analiza si diagnoza a bolilor 
tropicale precum echinococoza, 
malarie, dengue, leishmainiasis. 
-masuratori electrice la 
Universitatea Politehnica din 
Gdansk pe senzori obtinuti in IMNR  

Secondment in cadrul proiectului 
H2020-RISE-TROPSENSE: training in 

Ana Maria Mocioiu 
-instruire cu privire la metodele de 
analiza si diagnoza a bolilor 
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Titlul stagiului Nume, prenume Rezultate 

metode de analiza si diagnoza a 
bolilor tropicale la UCMMIT, 
Gdynia, Polonia (08.05-06.06.2016) 

tropicale precum echinococoza, 
malarie, dengue, leishmainiasis. 
-masuratori electrice la 
Universitatea Politehnica din 
Gdansk pe senzori obtinuti in IMNR 

Secondment in cadrul proiectului 
H2020-RISE-TROPSENSE: training in 
metode liniare pentru senzori 
inteligenti, la JLM, Germania(01.06-
01.07.2016) 

Sobetkii Arcadii 
Specializarea personalului in 
metode de modelare in 
microelectronica 

Training in cadrul proiectului H2020 
SUPERMAT: Caracterizarea 
proprietatilor materialelor ceramice 
sinterizate si depuse pe diverse 
substraturi pentru aplicatii in 
energetica nonconventionala 
(energie solara, co-generare). 
16.10-16.11.2016 

Tudor Ioan Albert 

- instruire in caracterizarea 
materialelor avansate pentru 
conditii critice: s-au efectuat 
investigatii SEM  și EDS pe probele 
obținute la INCDMNR-IMNR. S-au 
pregătit și înglobat probele pentru 
măsurători SEM în secțiune și 
nanoindentare. 

 
 
 

 Cursuri de perfecționare 
 

Titlul Nume, prenume Rezultate 

Perfectionare in sistemul de 
management al calitatii 

14 – 16 Sept. 2016 

Sistem de management al calitatii 
conform ISO 9001:2015 

(curs SRAC) 

Reprezentantului managementului 
pentru SMC 

Formare auditori interni 
19 – 22 Sept. 2016 

Formare auditor intern pentru 
sisteme de management al calitatii 

conform ISO 9001:2015 si ISO 
14001:2015 
(curs SRAC) 

Reprezentantului managementului 
pentru SMC 

 
 
 
 

 Cursuri Master, doctorale, post doctorale 

 

Titlul  Nume, prenume Rezultate 

Master in cadrul Facultatii Inginerie de 
Mecanica si Mecatronica, 

Specializarea: Inginerie de Mentenanta 
pentru ELI-NP,  ID proiect 142253/ 2015-

2017 

Daniel Cristian 
Mihaiescu 

Master destinat formarii de specialist 
familiarizati cu particularitatile 

infrastructurii/instalatiilor de cercetare 
europene de tipul Extreme Light 
Infrastructure – Nuclear Physics 

Tratarea deserurilor industriale anorganice 
cu continut de fier, in camp de 

microunde/2015-2018 

MOISE Alexandra-
Georgiana 

Doctorat in desfasurare 
3 examene susținute 

Intensificarea proceselor de sinteza a 
materialelor prin aplicarea incalzirii cu 

microunde/2015-2018 

Chirea (Gradinaru) Ioana 
Andreea 

Doctorat in desfasurare 
3 examene susținute 

„Studii si cercetări privind obţinerea si 
caracterizarea aliajelor cu entropie 

înalta”/2015-2018 
Olaru Mihai Tudor 

Doctorat in desfasurare 
3 examene sustinute 
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Titlul  Nume, prenume Rezultate 

Cercetări privind obținerea de structuri 
subțiri fotocatalitice din materiale 

nanostructurate/ 2013-2016 
Sobețkii Arcadii 

Probe de filme subtiri. 
Doctorat in desfasurare 
4 rapoarte de activitate 

2 examene susținute 

Proprietati termodinamice ale unor 
materiale oxidice nanostructurate cu 

potential de utilizare ca senzori 

Ciobota (Ruști) Cristina 
Florentina 

Materiale pe baza de BST pur si dopat, 
destinate aplicatiilor senzoriale 

Pregatire sustinere teza. 

Studii și cercetări privind influența 
dopanților asupra proprietăților termice ale 

unor oxizi complecși nanostructuraţi cu 
aplicații pentru mediu și energie verde/ 

2011-2016 

Tudor Ioan Albert 

Doctorat in desfasurare 
Materiale cu schimbare de fază cu aplicații 

în stocarea energiei sezoniere 
Pregatire sustinere teza. 

„Cercetari privind realizarea de elemente 
mecanice si micromecanice prin sinterizare 

selectiva cu laser pentru protezarea 
tesuturilor dure umane „ Oct. 2015-Oct 

2018  

Ciobota Nastase-Dan Doctorat in desfasurare 

„Protectia Mediului in Industria Materialelor 
Metalice” 

 Oct. 2016- Iul. 2018 
Slobozeanu Anca Elena 

Masterat desfasurat laFacultatea de Stiinta 
si Ingineria Materialelor – Universitatea 

Politehnica Bucuresti. Specializare in 
metode de monitorizare si protectie a 

mediului. 

„Studii si cercetări privind sinteza aliajelor 
multi-componente prin co-depunere 

electrochimica”/2012-2016 
Ionut Constantin 

Doctorat in desfasurare 
5 rapoarte de activitate prezentate 

 
 
 Instruire internă 
 

Nr. 
crt. 

Denumire curs Lector Perioada de desfăşurare 

1 Instruire ISO -9001-1 Ing. Constantin Ionut 23.09.2016 

2 
Webinar sustinut prin proiect SUPERMAT: 

IPR strategy &patent information in academic 
research 

Rossa Lonneborg, Martin 
Holberg, Bruce Lynne, Bengt 
Jarrehurt, Ernst Gilmolt (KTH, 

Suedia) 

30.11.2016 

3 
Pregatire personal Laborator Materiale 

Nanostructurate (inclusiv personal nou angajat in 
SMC 

Sef Laborator: dr. Ing. A.M. 
MOTOC 

RSMC: A. I. TUDOR 

11 - 13.07.2016 
26-27.09.2016 
16 - 18.11.2016 
21-22.11.2016 

4 
Documentatia SMC cf 17025:2005-Mc, PG, PS, IL, 

formulare 
Ana Maria MOCIOIU 23.03.2016 

5 
Studiul microscopic in lumina reflectata al probelor 

mineralogice si metalografice 
Florentin STOICIU 21.07.2016 

6 Instruire in domeniul tehnic –SMC- PG, PS, IL Florentin STOICIU 24.11.2016 

 
- Instruire RENAR-12 
- Analiza auditului de supraveghere RENAR din data 24.02.2016 
- Utilizarea generatorului de hidruri pentru coborârea limitelor de detecţie la tehnicile FAAS şi ICP-OES. 
- Particularităţi ale analizei de fază prin DRXP în cazul materialelor ceramice pe bază de BaTiSr. 
- Tehnici analitice moderne pentru caracterizarea biomaterialelor pe bază de fosfat de calciu. 
- Caracterizarea şi posibilităţi de recuperare a deşeurilor de titan obţinute la intreprinderea Zirom Giurgiu 
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5.3 Informații privind politica de dezvoltare a resursei umane de cercetare-dezvoltare. 

. 

Activitatile privind resursele umane fac legatura dintre strategia economica si performantele individuale  
 
 
Politica de recrutare 

În conformitate cu misiunea sa si cu obiectivele stiintifice strategice, INCDMNR-IMNR isi propune recrutarea 
atat a cercetatorilor cat si a celor cu experienta (doctori, doctoranzi). 

Potrivit “Cartei Europene pentru Cercetatori –Codul de  Conduita pentru Recrutarea Cercetatorilor”, 
INCDMNR-IMNR va stabili proceduri de recrutare care vor fi deschise eficient, transparent dar si adaptate tipurilor 
de pozitii anuntate (cercetatori tineri, cercetatori cu experienta – doctori si doctoranzi), descriind cunostintele si 
competentele cerute, inclusiv perspectivele de dezvoltare a carierei. Procedura de angajare pe posturile vacante va 
fi anuntata pe site-urile web ale ANCS, EURAXES, IMNR, la AJOFM (Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca 
– Ilfov) si in ziarele locale. Anuntul va fi facut si prin canalele universitatilor.  

Cercetatorii seniori din institut vor acorda atentie deosebita rolului lor de leader sau coordonator de proiect 
si isi vor indeplini sarcinile la cele mai inalte standarde profesionale. Transferul eficient de cunostinte va asigura 
dezvoltarea ulterioara cu success a carierei cercetatorilor. O atentie speciala va fi acordata procesului de inductie, 
prin care noii cercetatori compara dupa perioada de proba propriile asteptari cu oferta locului de munca. 
  

Un Plan de dezvoltare a carierei va fi pregatit pentru fiecare cercetator nou angajat.  
Urmatoarele cursuri sunt avute in vedere: 

1) Cursuri privind aspecte legate de cercetare  
2) Prezentarea activitatii noilor cercetatori  
3) Legatura cu mediul industrial 
4) Abilitati complementare 

 
Pregatirea personalului  

Institutul intreprinde actiuni preventive pentru a asigura personalului o educatie generala care sa-i permita 
sa depaseasca diferitele situatii potentiale. 

  
Mobilitati 

Mobilitatea cercetatorilor se refera la vizite de cercetare de mai scurta/lunga durata la alte institute de 
cercetare, colaboratori sau facilitati in tara sau strainatate. Mobilitatea cercetatorilor urmareste imbunatatirea 
cunostintelor individuale. Patru efecte ale mobilitatii cercetatorilor trebuie luate in considerare in raport cu realizarile 
in domeniul inovarii: Eficienta; Capacitate productiva; Dezvoltare resurse umane; Capital social. Pe durata stagiilor, 
cercetatorii raman in contact cu institutul si cand se intorc au obligatia de a disemina cunostintele si experienta 
castigate.  

Dezvoltarea centrului  high-tech inovativ de cercetare in cadrul Proiectului de Infrastructura pentru 
Cercetare POS 2.2.1, reprezinta o oportunitate de a atrage, atat din interiorul cat si din afara tarii, resurse umane 
specializate. Politica institutului urmareste sa ofere noi oportunitati de cercetare care sa fie in legatura cu mediul 
industrial. Este de asteptat ca aceasta politica va avea un efect puternic in atragerea resursei umane inalt specializate, 
catre noul centru. 

 
Mecanismul de stimulare si evaluare a personalului 

In acest caz constrangerile sunt importante, piata muncii si bugetele fiind factori care limiteaza  spatiul de 
manevra al institutului in acest domeniu. Totusi, institutul are o strategie de stimulare a personalului care isi propune 
sa mentina si sa atraga resursa umana specializata. Urmatoarele criterii sunt luate in considerare: 

- Performanta care este evaluata prin propria Metodologie pentru Evaluarea Resurselor Umane, aprobata de 
conducerea IMNR. Criteriile de performanta sunt considerate la nivel individual. 

- Promovarea pe baza de examen conform legislatiei nationale in vigoare. 
- Valoarea si importanta contractelor. 
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Politica de gen 

Recrutarea personalului nou, necesar laboratoarelor CDT se va realiza conform legislatiei existente. 
Recrutarea si promovarea angajatilor pe pozitii, grade profesionale sau grade superioare sunt facute pe baza 
competentelor profesionale, fara niciun fel de discriminare functie de afiliere politica si sindicala, nationalitate, sex 
si religie. Recrutarea si promovarea se realizeaza pe baza de examen sau concurs. Reglementarile privind promovarea 
sunt recomandate de Consiliul Stiintific si aprobate de Consiliul de Administratie, dupa consultarea reprezentantilor 
angajatilor. Alte drepturi si obligatii ale partilor contractante rezulta din reglementarile in vigoare (printre care Legea 
202/19 aprilie 2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, revizuita in 8 septembrie 2006). 

Strategia IMNR privind politica de gen este sa pastreze sau chiar sa imbunatateasca aceasta proportie. In 
activitatea institutului nu exista discriminare negativa in promovarea femeilor atat in pozitii stiintifice cat si de 
conducere. 

 

6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare, facilități de cercetare 
 

6.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare 

 Laboratorul ECOTEHNOLOGII ȘI PROTECTIA MEDIULUI 

Laboratorul dispune de un personal de cercetare cu înaltă calificare, experienţă şi expertiză în domeniile: 

managementul resurselor primare şi secundare, reciclare deşeuri şi materiale, managementul apelor, depoluare (aer, 

apa, sol), tratarea solurilor, tratarea apelor uzate, gestionarea deşeurilor ndustriale, studii de impact asupra mediului, 

noi materiale avansate (depuneri în strat, implanturi pentru medicina, compozite pentru aplicaţii de mediu). 

 Laboratorul MATERIALE NANOSTRUCTURATE 

In cadrul Laboratorului Materiale Nanostructurate se deruleaza activitati de cercetare fundamentală, 
industrială şi de dezvoltare tehnologică privind sinteza prin metode chimice a nano-bio-materialelor (ceramice, 
compozite, sisteme hibride anorganic-organic), filmelor subţiri şi acoperirilor avansate funcţionale prin procese 
hidrotermal-electrochimice şi metode sol-gel coloidal, materialelor structurale şi cu gradient funcţional. Domeniile 
principale de aplicatie sunt nanomedicina si energie neconventionala. 

 Laboratorul MATERIALE ȘI TEHNOLOGII NOI 

 Obţinerea unor materiale metalice noi, având caracteristici fizico - chimice, mecanice şi structurale 

superioare (compozite cu matrice metalică, aliaje care dezvoltă caracteristici speciale electrice, magnetice, de 

rezistentă la coroziune în diferite medii, materiale metalice stocatoare de hidrogen, aliaje nanostructurate) şi 

perfecţionarea şi dezvoltarea de tehnologii noi, neconvenţionale, eficiente şi ecologice, pentru obținerea de aliaje 

neferoase, materiale compozite, semifabricate şi produse turnate prin procese electrochimice şi metalurgice 

specifice. 

Laboratorul CARACTERIZĂRI MICROSCOPICE 

Analiză microscopică calitativă pe roci, minerale, minereuri şi derivate ale acestora (concentrate), reziduuri 

constând în şlamuri, prafuri volatile, zguri, materiale ceramice, precum şi pe metale, aliaje, compozite metalice, 

compozite metalo-ceramice.  

Laborator reacreditat Certificat RENAR LI 786/21.01.2014 valabil 20.01.2018 
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Laboratorul ANALIZE FIZICE ȘI CHIMICE 

 

Laboratorul de Analize Fizice si Chimice este specializat în analize chimice (determinarea elementelor majore 

şi a impurităţilor în metale, aliaje, prealiaje, pulberi metalice, produse chimice anorganice, minereuri, minerale, 

materiale ceramice, refractare, compozite), fizico - chimice şi structurale (identificarea şi cuantificarea fazelor 

cristaline,  determinarea cristalinităţii şi dimensiunilor cristalitelor), analize unice sau de serie. 

Activitatea de cercetare a laboratorului de analize chimice şi fizice se desfăşoară în mai multe colective 

specifice: analize chimice (volumetrie şi gravimetrie), spectrometrie de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv ICP-

OES, spectrometrie de absorbţie moleculară, spectrometrie de absorbţie atomică în flacără (FAAS), tehnica cu cuptor 

de grafit GFAAS, tehnica cu generator hidruri şi a vaporilor reci (Hg) HydrEA, analiza gazelor, analiză electrochimică, 

difracţie de raze X, analiză termică complexă (DTA,TG, DSC, TMA). 

Certificat de acreditare RENAR nr. LI 1.056/16.04.2015; Valabil 15.04.2019 

 

 CENTRUL DE CERCETARI PENTRU STUDIUL SI INTENSIFICAREA PROCESELOR METALURGICE LA PRESIUNI SI 
TEMPERATURI RIDICATE–HighPTMet 
 

Centrul HighPTMet este un centru modern dotat cu echipamente de cercetare de ultima generatie, unice la 
nivel national, care permit cresterea capacitatii de cercetare a INCDMNR-IMNR. In cadrul Centrului HighPTMet se vor 
dezvolta tehnologii inovative in domeniul stiintei si ingineriei materialelor neferoase la nivel TRL 4-5. 
 
 COLECTIV INCERCARI TEHNOLOGICE 
 

Activitatile specifice Colectivului de Incercari Tehnologice presupun: producţie de mic tonaj pentru o gamă 
largă de produse din domeniul metalurgie ineferoase: aliaje  de lipire tare cu argint; aliaje de lipire tare cu conţinut 
de Cu – P – Ag; aliaje pentru lipire moale; benzi cu argint; prealiaje de cupru – fosfor; aliaje uşor fuzibile; aliaje 
antifricţiune pe bază de staniu, plumb şi aluminiu; aliaje cupru – staniu turnate; aliaje cupru – staniu - plumb turnate; 
aliaje cupru - aluminiu turnate în blocuri; aliaje cupru – zinc (alame) turnate în blocuri; aliaje plumb cu stibiu; aliaje 
de zinc pentru turnătorie. 

De asemenea, se pot executa, în funcţie de cerinţele beneficiarului, şi alte tipuri de aliaje conform 
standardelor românești în vigoare sau conform altor norme, precum şi produse de metale neferoase cu caracter de 
unicat. 

 

6.2. Laboratoare de încercări acreditate/neacreditate 

 
 Laboratorul de Analize fizice și chimice ,  Laboratorul de caracterizări microscopice, CTT-Centrul de  

Transfer Tehnologic AVANMAT 
 

Laborator 
acreditat 

Domeniul de acreditare 2015 2016 

Laborator 
Analize  

Fizice şi Chimice 

Spectrometrie de Absorbţie Atomică 
în Flacără (FAAS) 

- Determinarea : Ag, Au, Ca, Cd, Pb din 
minereuri, concentrate şi soluţii 
tehnologice 

Certificat de acreditare pentru Determinarea Ca, 
Cd, Pb, din biomateriale prin absorbtie atomica si 
extinderea acreditarii pentru determinarea Au, Ag 
prin  absorbtie atomica din minereuri, 
concentrate şi soluţii.Certificat de acreditare 
RENAR nr. LI 1.056/ 16.04.2015 

Valabil 15.04.2019 
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Laborator 
acreditat 

Domeniul de acreditare 2015 2016 

Laborator 
Analize  

Fizice şi Chimice 

Difracţie de Raze X pe pulberi (DRXP) - 
Analiza calitativă de fază prin difracţie 
de raze X pe pulberi din materiale 
policristaline anorganice 

Certificat de acreditare RENAR pentru analiza 
calitativă de fază prin difracţie de raze X pe 
pulberi din materiale policristaline anorganice 
Certificat de acreditare RENAR nr. LI 1.056/ 
16.04.2015 

Valabil 15.04.2019 

Laborator 
Analize  

Fizice şi Chimice 

Spectrometrie de Emisie Optică în 
Plasmă Cuplată Inductiv (ICP-OES)  

- Determinarea Cu, Fe, Mg, Mn, Ni şi 
Zn din aluminiu, aliaje de aluminiu şi 
soluţii tehnologice 

Certificat de acreditare extindere de metoda 
Certificat de acreditare RENAR nr. LI 1.056/ 
16.04.2015 

Valabil 15.04.2019 

Laboratorul de  
caracterizări 

microscopice. 

Analiza microscopica calitativa-
Materiale de constructii/Piatra 
Naturala/Metale/Suduri 

Certificat RENAR LI 786/21.01.2014 valabil 
20.01.2018 

 CTT-Centrul de  
Transfer 

Tehnologic 
AVANMAT 

Transfer tehnologic in domeniul 
materialelor avansate (ceramice, 
metalice, composite si hibride), 
materialelor inteligente si 
biomaterialelor, nanomaterialelor 

Certificat nr 57 /01/01/2011 valabil 5 ani Audit 
Anual 

 

 In anul 2014 INCDMNR_IMNR a fost recertificat  ISO 9001:2008  cu Nr.RO- 8830/24.12.2014 valabil pana la 
24.12.2017  

 In anul 2015 SRAC a efectuat auditul de supraveghere  pentru ISO 9001:2008 – perioada 17-18 decembrie 
2015 

 In anul 2017 ianuarie SRAC a efectuat auditul de supraveghere  pentru ISO 9001:2008 – pentru 2016 

6.3 . Măsuri de creștere a capacității de cercetare-dezvoltare corelat cu asigurarea unui grad de utilizare optim; 

 Masurile de crestere a capacitatii de CDI corelat cu asigurarea unui grad optim de utilizare au avut in vedere 

urmatoarele instrumente: 

- intensificarea participarii in proiecte europene (HORIZON 2020) si in retele de cercetare(Actiuni COST) si 

participarea ca membru in Platforme Tehnologice Europene, ceea ce va permite identificarea noilor directii 

de dezvoltare, in concordanta cu necesitatile partenerului industrial, accesul la date si informatii despre 

nivelul politicii de inovare, generarea de noi idei de proiect. 

- intensificarea cooperarilor cu IMM-urile valorificand dinamica factorilor care genereaza inovarea in 

intreprinderi (oportunitatile tehnologice care sa satisfaca si sa identifice cererea pietei, fortei de munca) 

- participarea in Clusterul MAGURELE-HighTech/Politici de competitivitate 

- participarea in Clusterul RO-HEALTH - posibilitatea de a se adresa sectorului prioritar SANATATE  

- initierea unui Cluster emergent EcoInomat- posibilitate de a valorifica serviciile oferite de institut 

- colaborarea cu universitatile ceea ce va permite accesul la informatii din domeniul cercetarii fundamentale, 

atragerea de resursa umana inalt calificata, generarea de noi idei de proiect 

- organizarea workshop-urilor exploratorii ceea ce va permite analiza aspectelor emergente, tendintele, 

dinamica si actorii importanti in urmatoarele domenii: resurse minerale si dezvoltarea materialelor, 

tehnologii noi si emergente 

- aderarea ca partener în cadrul a două “European Innovation Partnership on Raw Materials”: PolymetOre și 

BioAlMinore 

- imbunatatirea activitatii de marketing in domeniul cercetarii. 

In tabelele de mai jos sunt prezentate cateva masuri concrete din perioada 2015-2016. 
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  a) Propuneri de proiecte naționale si proiecte in derulare,  pe următoarele direcții 
 

Domeniu 
Nr. proiecte in derulare 

in 2016 
Nr.propuneri proiecte  

in 2016 

Energie 1 - 

Mediu  1 5 

Agricultura 1 - 

Materiale, procese si produse inovative  15 14 

Spaţiu şi Securitate 1 - 

Sanatate 1 1 

Materiale avansate pentru produse competitive la export 1 - 

Eco-nano-tehnologii și materiale avansate  4 

Program ROSA - 1 

 
b) Propuneri de proiecte internaționale și proiecte în derulare in anul 2016  

 

Domeniu Nr.propuneri proiecte 
Nr.  Proiecte în 

derulare 

ERA-MIN 2 1  

FP7 - 1 

H2020  2 3 

M-ERA NET 2 - 

Bilaterale Romania – Elveția - 1 

Programul PN III Premierea participării la Orizont 2020 - 1 

PROSAFE 2016 1  

COST 1 - 

EURONANOMED 1 - 

 
 c) Proiecte Fonduri structurale contractate in 2016 
 

Tipul proiectului Titlul proiectului 
Valoarea totală a 

proiectului,  lei 

Parteneriate pentru transfer de 
cunoștințe 

Promovarea tehnologiilor neconvenițonale eco-
eficiente de recuperare a metalelor utile din deșeuri 
industriale prin crearea de parteneriate pentru 
transfer de cunoștințe cu agenți economici.” 

5.654.271 

Proiecte CD pentru atragerea de 
personal cu competențe 
avansate din străinătate. 

Metode inovative pentru creșterea proprietăților de 
stocare a energiei termice la temperaturi ridicate a 
materialelor cu schimbare de fază 

4.851.561  
 

 

d) Contracte directe cu beneficiari externi 
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 Laboratorul  Analize Fizice şi Chimice si Laboratorul de Caracterizări Microscopice  au realizat in anul 2016 

peste 170 de comenzi cu benficiari externi, in valoare de 99.118,  lei repezentand servicii de analize chimice 

complexe si structurale  

 Colectivul de incercari tehnologice (CIT) a realizat in anul 2016  peste 70 de comenzi ferme in valoare totala 

de 108.085 lei pentru produse turnate si prelucrate din metale si aliaje neferoase ( aliaje de lipire moale, aliaje de 

brazare, etc.) unicate si serie mica  

 

 e) Parteneriate cu universități 

 

1. Acord de colaborare nr.555/15.04.2013 cu Universitatea din Pitesti cu scopul colaborarii in urmatoarele directii: 

- Dezvoltarii cercetarii stiintifice fundamentale si aplicative 

- Realizarea in comun a unor programe de cercetare si cooperare stiintifica 

- Promovarea reciproca a specialistilor celor doua parti in programe si proiecte de cercetare stiintifica, atat 

nationale cat si internationale 

- Specializare si perfectionare profesionala 

- Transfer tehnologic 

 

2. Conventie de colaborare nr. 16/08.01.2013 cu UPB- Centrul de Cercetari pentru Protectia Mediului si Tehnologii 

Ecologice/Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor cu scopul colaborarii in urmatoarele directii: 

- Identificarea formelor de colaborare in cadrul participarii in parteneriat la competitia proiectelor de 

cercetare la nivel national si international 

- Publicarea in comun a rezultatelor activitatilor de cercetare comune 

- Teme comune de cercetare. 

 

3. Acord de colaborare cu Universitatea de Medicina si Farmacie - CAROL DAVILA, Facultatea de Medicina Generala 

București, cu scopul colaborării in următoarele direcții: 

 Identificarea formelor de colaborare in cadrul participării in parteneriat la competiția proiectelor de 

 Cercetare la nivel național  și internațional 

 Publicarea in comun a rezultatelor activităților de cercetare comune 

 Teme comune de cercetare. 
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7. Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare structura rezultatelor de cercetare-dezvoltare  

7.1 . Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare structura rezultatelor de cercetare-dezvoltare (conform tabel) 

 

Nr. 

2015 2016 

7.1.1 Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI; (Anexa 3) 10 12 

7.1.2 factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI. 17,704 18,085 

7.1.3 citări în reviste de specialitate cotate ISI. (Anexa 3.1) 76 68 

7.1.4 brevete de invenţie (solicitate / acordate); (Anexa 4) 4/0 6/11 

7.1.5 citări în sitemul ISI ale cercetărilor brevetate. 0 0 

7.1.6 
produse/servicii/tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, 
omologări sau inovații proprii (Anexa 5, Anexa5.1-FISE) 

11/10/6 8/8/5 

7.1.7 lucrări ştiinţifice/tehnice in reviste de specialitate fără cotaţie ISI .(Anexa 6) 7 5 

7.1.8 comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale.(Anexa 7) 23 29 

7.1.9 
studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii şi planuri tehnice, 
noi sau perfecţionate, comandate sau utilizate de beneficiar. (Anexa8) 

19 18 

7.1.10 drepturi de autor protejate ORDA sau în sisteme similare legale; 0 0 

 
 

7.2. Rezultate de cercetare-dezvoltare valorificate și efecte obținute 

Au fost obținute rezultate promițătoare prin studiul unor metode și materiale noi pentru aplicații eco-
metalurgice : „tehnici inovative de tratare şi valorificare a deşeurilor industriale cu conţinut de fier” (PN 16 20 01 
01), „tehnici de  valorificare a cromului din deșeuri industriale prin utilizarea câmpului de microunde”( PN 16 20 
01 02) și „revitalizarea eco-eficienta si durabila a terenurilor industriale abandonate prin utilizarea bentonitei 
pentru imobilizarea poluanţilor de Pb și Cu” (PN 16 20 01 03).  

Au fost realizate progrese importante în studiul unor tehnologii si materiale noi pentru 
obținerea/valorificarea/substituția metalelor critice, cum ar fi:  „obținerea de filme subțiri si acoperiri cu gradient 
funcțional pentru substituția unor materiale critice baza de pământuri rare (oxizi de La, Ce, Gd, Nd)” (PN 16 20 
02 01) și „sinteza unor materiale semiconductoare avansate cu proprietăți termoelectrice ridicate prin procese 
electrochimice și depunere in cuptor cu flux de electroni” (PN 16 20 02 02).   

Au fost obținute rezultate științifice cu un caracter  inovativ important și cu potențial deosebit de 
dezvoltare prin proiecte colaborative cu agenți economici în programe parteneriate interne și internaționale.  

Au fost studiate metode noi și eficiente de intensificare a proceselor de depoluare deșeuri și ape 
industriale uzate, care pot fi valorificate prin viitoare strategii naționale, în concordanță cu directivele Europene 
în vigoare.  

Au fost dezvoltate teme referitoare la noi materiale de tipul: filmelor subțiri cu gradient funcțional, 
materiale termoelectrice cu conținut redus de metale critice, materiale hibride nanostructurate, aliaje noi cu 
entropie înaltă; filme macroscopice de grafene 3D.  

De asemenea au fost abordate noi metode de obținere și caracterizare: utilizarea câmpului de microunde 
în tratarea deșeurilor industriale, metode hidrotermal-electrochimice la presiuni ridicate, noi tehnologii de 
încapsulare a materialelor cu schimbare de faza, exfolierea electrochimica a grafitului pur,  depunerea în flux de 
electroni, caracterizarea complexa a unor materii prime naturale indigene cu impact industrial și evaluarea 
stabilității structurale indusă termic în materiale pe bază de zirconie dopată cu pământuri rare. 
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Rezultatele cu caracter inovativ obținute prin derularea proiectelor sporesc vizibilitatea cercetării 
românești în general, atrage agenți economici importanți cu rezultatul creșterii locurilor de muncă și a 
contribuției economiei productive la bugetul național, și creează premisele unor colaborări viitoare prin 
participarea la competiții europene. Institutul a participat in proiecte internaționale în derulare  (H2020, COST ) 
și propuneri de proiect internaționale (H2020, M-Eranet, EURONANOMED, MANUNET, ERA-MIN). 
 
 

7.3. Oportunități de valorificare a rezultatelor de cercetare 

 
In ultima perioada au aparut oportunitati majore de valorificare a rezultatelor de cercetare. 

Aceste oportunitati sunt dictate de urmatoarele situatii conjuncturale favorabile: 

- Domeniul valorificarii resurselor minerale metalifere are o importanta startegica la nivel European si chiar la 

nivel mondial 

- Participarea INCDMNR-IMNR la elaborarea Directiilor Strategice privind relansarea cercetarii in domeniul 

resurselor minerale non-energetice  in cadrul Programului Sectorial al Ministerului Coordonator /ANCSI  

- Pretul deseurilor cu continut de metale a crescut, ceea ce a insemnat  o regandire a tehnologiilor si tehnicilor 

de reciclare, in special prin prisma cresterii eficientei recuperarii metalelor, cu consumuri energetice scazute, 

mare productivitate si fara generarea altor deseuri de fabricatie. 

- Strategia europeana in domeniul resurselor minerale nonenergetice prevede schimbarea de fond a 

prioritatilor din acest domeniu, in sensul cresterii semnificative a activitatilor si investitiilor, inclusiv pentru 

activitati de CDI de amploare. 

- Dezvoltarea activitatilor de CDI prin participarea in cadrul Clusterului High Tech-Magurele prin promovarea 

inovarii si elaborarea de programe educationale si de training in domeniul materialelor avansate si 

nanomaterialelor pentru aplicatii in domeniul mecanica, opto-mecatronica care sunt solicitate de platforma 

ELI. 

- Depasirea barierelor intre cercetare si industrie prin valorificarea cunostintelor, metodelor si tehnologiilor 

inovative ale institutului pe intregul lant valoric de la cercetare fundamentala la aplicatie, asigurand 

participarea in programele europene de CDI in folosul societatii. 

Institutul IMNR a avut  si are multe realizari  in domeniul valorificarii resurselor minerale nonenergetice si a 

unor materiale avansate pentru aplicatii in domeniul sanatatii. Aceasta inseamna studii, proiecte si mai ales 

experienta unui numar de specialisti. 

Aceasta realitate a condus la: 

- Implicarea specialistilor din IMNR in activitatile de stabilire a directiilor de cercetare  strategice romanesti si a 

platformelor tehnologice europene. 

- Interesul mediului de afaceri pentru investitii in domeniul resurselor minerale si al materialelor avansate pe 

baza de metale neferoase, care necesita expertiza in domeniu, ce poate fi furnizata de specialistii din IMNR. 

Politica de personal a condus la angajarea tinerilor absolventi, dornici sa-si faca o cariera in cercetare. Ei sunt 

pregatiti de cercetatorii cei mai buni in domeniile prioritare, cu nisa de piata. 

 

7.4. Măsuri privind creștere a capacității 

- Organizarea workshop-urilor de prognoza / exploratorii ceea ce va permite identificarea elementelor, 
tendintelor, dinamicii si motoarelor domeniilor specifice: resurse minerale si respectiv dezvoltarea de 
materiale pe de o parte si formularea unei perspective integrate privind locul inspre care institutul trebuie sa 
se indrepte. Astfel,  institutul va castiga mai multa informatie si experienta si poate ajusta cursul planificarii 
strategice. 

- dentificarea niselor  de piata pentru tehnologii si aplicatii noi pentru întregul lanţ valoric al resurselor: 

eficientizarea utilizării/procesării resurselor primare sărace şi complexe; recuperarea, reutilizarea şi reciclarea 
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metalelor neferoase şi rare, inclusiv a celor critice din resurse secundare; materiale avansate în special pentru 

domeniile energetică, medicină, apărare.) 

- Exista la nivel national si european resursa umana pregatita in domeniul S&T, care poate fi atrasa 

- Valorificarea infrastructurii existente realizate din fonduri structurale precum si din proiecte 

nationale/internationale 

- Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a institutului necesara participarii in competitii viitoare. 

8. Măsuri de creștere a prestigiului și vizibilității INCDMNR-IMNR 
 

Sunt prevazute urmatoarele directii de actiune pentru ca IMNR sa-si imbunatateasca vizibilitatea: 

- IMNR participa in consorţii ale proiectelor cu finanţare europeană în cadrul programelor H 2020, ERA-NET, 

proiecte transnaţionale, este membru în Parteneriatele Europene pentru Inovare în domeniul materiilor prime: 

PolymetOre, BioAlMinore, platformele europene ETP-SMR, Nanomedicine, Nanofutures,   clustere, consorţii ale 

proiectelor naţionale, platforme naţionale, ceea ce poate conduce la imbunatatirea vizibilitatii IMNR pe plan 

internaţional si national cu privire la activitatea desfăsurată, expertiza, produsele şi tehnologiile realizate, serviciile 

ce pot fi oferite. 

- Participarea IMNR la întâlnirile platformelor europene, la diverse manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 

organizarea de evenimente ştiinţifice, elaborarea şi distribuţia unor materiale de diseminare (broşuri, pliante, 

postere etc) în  cadrul manifestărilor ştiinţifice, vor contribui la creşterea vizibilităţii instituţiei, a rezultatelor 

cercetării, punând în evidenţă expertiza multidisciplinară a cercetătorilor. 

-  Crearea unor noi parteneriate la nivel regional/naţional și interconectarea acestora cu rețelele europene, tinand 

cont de necesitatea abordarii multidisciplinare, vor facilita schimburile de cunostinte în ambele sensuri, între 

IMNR și partenerii din Europa și vor permite găsirea de noi parteneri. 

Activitatile de marketing si vizibilitatea institutului trebuie imbunatatite in conformitate cu noile cereri ale 

pietei. In consecinta trebuie imbunatatite abilitatile personalului implicat in acest tip de activitati. Accentul va fi pus 

pe gandirea strategica, abilitatile de comunicare, modul de abordare a pietii si adaptarea la nevoile clientilor 

 Asigurarea unei vizibilitati mai mari a institutului prin identificarea resurselor financiare din fonduri proprii 

care sa permita participarea la un numar mai mare de targuri si expozitii in 20 17 comparativ cu 2016 
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8.1. Prezentarea activității de colaborare prin parteneriate: 

 
8.1.1. Dezvoltarea de parteneriate la nivel național și internațional (cu personalități/ instituții /  

                          asociații profesionale) în vederea participării la programele naţionale şi europene specifice 
 

Parteneriate 2015 2016 Efecte estimate 

Finlanda-Outokumpu x x O propunere ERA-MIN 

Cluster IFA-Măgurele High Tech x x 
Participare în proiecte 
naționale/internaționale 

ReNIT x x 
CTT membru ReNIT-promovare 
produse , tehnologii, servicii 
inovative 

Acord de colaborare cu Universitatea Pitești x x 
Teze de doctorat utilizând 
infrastructura CD 

Acord de colaborare cu Universitatea 
Politehnică București 

x x 
Teze de doctorat utilizând 
infrastructura CD 

Spania x x O propunere H2020 

Clusterul pentru sănătate – ROHEALTH  x x 
Participare în proiecte 

naționale/internaționale 

Cluster emergent ECOINOMAT x x 
Propunere fonduri structurale 
infrastructura de cercetare 

Acord de colaborare cu Universitatea de 
Medicina si Farmacie - CAROL DAVILA, 
Facultatea de Medicina Generala București 

x x 
Proiecte comune 

Teze de post doctorat 

Delft University of Technology, Olanda    

Institute for Energy Technology, Norvegia    

Sunplugged GmbH, Austria x x O propunere M-era.Net 

The Institute of Metals and Technologies, 
Slovenia 

   

University of Cyprus, Cipru    

INCAS-Bucuresti 

- x M-ERA NET 
Sakarya Univ., Turcia 

Univ of Anrgos 

Ankerschmidt M&C BVBA 

INSERM-Franta 

- x EURONANOMED 

CEA –Franta 

Faculdade de Farmácia 

da Universidade 

din Lisabona (FFUL) - Portugalia 

Aristotle University 



 

                                                                                                                                            
        41 

  

Parteneriate 2015 2016 Efecte estimate 

of Thessaloniki, LTFN 

Laboratory, Grecia 

INSERM-Franta 

CEA –Franta 

EIP on RM: BioAlMinore - x 

Participarea la un program european 
dezvoltarea de noi parteneriate si 
directii de cercetare de interes 
comun 

EIP on RM: PolymetOre - x 

Participarea la un program european 
dezvoltarea de noi parteneriate si 
directii de cercetare de interes 
comun 

 
 
8.1.2. Inscrierea INCDMNR-IMNR în baze de date internaționale care promovează parteneriatele 
 

Platformă tehnologică 2015 2016 Efecte estimate 

NANOFUTURES x x Punct național de contact al inițiativei 

ETP NANOMEDICINE x x 
Acces la strategia în domeniul 
nanomedicine, priorități europene. 

ETP- Sustainable Mineral Resources x x Participarea la proiecte ”Orizont 2020” 

ETP for Advanced Engineering Materials and 
Technologies 

x x Participarea la proiecte ”Orizont 2020” 

Water Supply and Sanitation Technology 
Platform 

x x Participarea la proiecte ”Orizont 2020” 

PlatformaTehnologica Europene - ʺEuropean 
Technology Platform on Sustainable Mineral 
Resources- ETP SMR" 

 x 

Crearea si imbunatatirea unor retele 
profesionale intre organizatiile de 
cercetare, universitati, si parteneri 
industriali in ce priveste cooperarea in 
proiecte de cercetare de interes comun 
privind exploatarea resurselor minerale, 
propuneri de consolidare a cooperarii cu 
alte doua platforme tehnologice 
europene: ETP for Advanced Engineering 
Materials and Technologies si Water 
Supply and Sanitation Technology 
Platform. 
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 8.1.3. Inscrierea INCDMNR-IMNR ca membru în rețele de cercetare/membru în asociații profesionale 
                          de prestigiu pe plan național/internațional 
 

Rețele de 
cercetare/membru în 
asociații profesionale 
de prestigiu pe plan 

național/internațional 

2015 2016 Efecte estimate 

Acțiuni COST 7 7 

Accesul tinerilor la 
stagii de pregătire; 

Accesul la tendințele 
de dezvoltare în 
domenii de interes 
pentru institut: 

Schimb de experiență; 

Parteneriate pentru 
Orizont 2020 

Membru ASRO 

CT 378 
“Nanotehnologiidr.ing.Roxana 

Mioara Piticescu- membru 

 

CT 171 - Metale neferoase şi 
aliajele acestora: dr. ing. 

Roxana M. Piticescu 
președinte comitet tehnic, 

ing. Doinita Baron ‐ secretar  

CT 378 
“Nanotehnologiidr.ing.Roxana 

Mioara Piticescu- membru 
 

CT 171 - Metale neferoase şi 
aliajele acestora: dr. ing. 

Roxana M. Piticescu 
președinte comitet tehnic, ing. 

Doinita Baron ‐ secretar  

Activitati specifice 
in domeniul 
standardizarii 

Alteafilieri naționale 
și internaționale 

16 8 

Posibilitatea realizarii 
de parteneriate in 
vederea participarii la 
competitii de proiecte 
nationale si 
internationale. 

 
 
Acțiuni COST-2015-2016 

1. COST  Action TD 1105 EuNetAir  TD 1105, perioada 2012-2016, (Dr. Roxana M. Piticescu si Drd. Cristina F. 
Rusti-membrii in Comitetul de Management) 

2. COST Action MP1202 “Rational design of hybrid organic-inorganic interfaces: the next step towards 
advanced functional materials”, perioada 2012-2016 (Dr. Madalina L Popescu si dr. Adrian M. Motoc-
membrii in Comitetul de Management) 

3. COST Action TD1204 „Modelling Nanomaterial Toxicity (MODENA)” , perioada 2012-2016 (Dr. Roxana M. 
Piticescu si Dr. Madalina L. Popescu-membrii in Comitetul de Management) 

4. COST Action MP1105 „Sustainable Flame Retardancy for textiles and related Materials based on 
Nanoparticles substituting conventional chemicals – FLARTEX” perioada 2012-2016 (Dr. Radu R. Piticescu 
membru in Comitetul de Management) 

5. COST Action CM 1105 „Functional Metal Complexes that bind to biomolecules, perioada 2012-2016 (Dr. 
Roxana M. Piticescu membru in Comitetul de Management) 

6. COST Action TU 1301-”NORM4 BUILDING” (Dr.Ing.T.Velea, membru in Comitetul de Management) 
7. COST- Action TD 1106 ”Urban agriculture Europe - UAE”-(Dr.Mihai Ghita, membru in Comitetul de 

Management) 
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Alte afilieri naționale și internaționale: 2015-2016 

Societatea Română de Ceramică,    

Societatea de Chimie Analitică din Bucureşti, SCAR, 

Societatea Română de Biomateriale, 

Societatea Română de Metalurgie, SRM, 2 

Asociaţia Patronală din Cercetare – Dezvoltare,  

Societatea de Metalurgie Neferoasă 

Societatea Română de Geologie, SGR 

Societatea de Microscopie Electronica din Romania 

 

 

8.1.4.Participarea în comisii de evaluare concursuri naționale și internaționale; 

 
În comisiile de evaluare concursuri naționale și internaționale în anul 2016 din INCDMNR-IMNR participă: 
 
 Dr.Ing. Velea Teodor – Membru în comisie de doctorat UniversitateaTransilvania Brasov  
 Dr.Ing. PITICESCU Roxana Mioara – Membru în comisie de doctorat; Teza: ”Biomateriale cu aplicatii 

in medicina dentara pe baza de hidroxiapatita si organisme marine (Rapana Venosa) si polimeri 
naturali pentru aditie si regenerare osoasa" 
Conducator de doctorat: prof. Aurelia MEGHEA, Universitatea Politehnica Bucuresti 

 

8.1.5.Personalități științifice ce au vizitat INCDMNR – IMNR 

 Datele comparative cu anul 2015 privind presonalitatile stiintifice  
care au vizitat INCDMNR-IMNR 

 

2015  24 personalitati stiintifice 

2016  20 personalitati stiintifice 

 In tabelul 8.1.5. sunt prezentate in detaliu aspectele privind vizita personalitatilor stiintifice care au vizitat 
INCDMNR-IMNR in cursul anului 2016. 

Tabelul 8.1.5. Detalii privind vizita personalitatilor stiintifice / specialiști 
care au vizitat INCDMNR-IMNR in cursul anului 2016 

Din țară 

Prof. Liliana Mary VIONEA UMF 

Dr. în medicină As.Univ. Grădinaru Sânziana UMF 

Drd.Sobetkii Arcadie MGM Star Construct SRL 

Dr.Ulieru D-tru SITEX 45 SRL 

Dr. Alexandrina Burlacu 
Institutul de Biologie si Patologie Celulara Nicolae Simionescu al 
Academiei Romane 

Dr. Flaviana ROTARU FMMC Consulting București 

Dr. Gabriela PLAIASU Universitatea Pitesti 

Dr. Eugeniu VASILE Universitatea POLITEHNICA București 

CS II Dr. Ing. Ana-Maria Popescu 
Institutul de Chimie Fízică “Ilie Murgulescu” al Academiei 
Romane 
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     Din străinătate 

Bjorn Saxen, Eero Koleihmainen Outotec 

Dr. Maria Dolores ROMERO SANCHEZ INESCOP, Alicante, Spania 

Dr. Santiago CUESTA-LOPEZ 
UNIVERSITY of BURGOS – Excellence international center in 
critical raw materials for industrial technologies  –  ICCRAM, 
Burgos, Spania 

Dr. Marina Urbina FOURRIER 
ALTERNATIVE ENERGIES AND ATOMIC ENERGY COMMISSION – 
Laboratory for technologies in new energies and 
nanotechnologies, Franța 

Dr. Alain LARGETEAU 
THE INSTITUTE FOR SOLID STATE CHEMISTRY BORDEAUX CNRS 
– Ressources center : crystal growth, high-pressure, sintering, 
thin films,  Franța 

Prof. Yi QIN 
UNIVERSITY of STRATHCLYDE – Centre for precision 
manufacturing, Glasgow, Marea Britanie 

Dr. Antonio RINALDI 
ITALIAN NATIONAL AGENCY FOR NEW TECHNOLOGIES – Energy 
and sustainable economic development, Italia 

 

8.1.5.1 Furnizori de echipamente și servicii de mentenanță cu care  INCDMNR-IMNR a colaborat in cursul anului 
2016 

 

Furnizori de echipamente Furnizori de servicii de mentenanță 

Amex Analytic Jena SRl 

Romspectra Biroul de Metrologie Legală 

Sepadin MELT SRL 

VIOLA TOTAL S.R.L. TOTAL CONTROL SRL 

HENDRIK JOHN SEPADIN SRL 

LABHUT LTD   MAGNET COMPUTERS SERVICE SRL 

IKA-WERKE GmbH ASCENSOR GENERAL SERVICE SRL 

RONEXPRIM distribuitor FEI Company DANY PROD-SERV IMPEX SRL 

ANKERSMID ROMANIA METROLOGIC BUSINESS CENTER SRL 

VIOLA distribuitor TESCAN ALEX-IR DÉCOR SRL 

Carl Zeiss Instruments SRL BEIA CONSULT INTERNATIONAL SRL 

RONEXPRIM REAL INSTAL SRL 

SEPADIN Analitic Laboratory 

Agilent    Institutul National de Metrologie 

Leco ROMSPECTRA srl 

Analytic Jena SRl Agilent    

Romtech Carl Zeiss Instruments SRL 

Carl Zeiss Instruments SRL  

Prof. univ. Dr. Ing. Ioan Carcea 
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Universitatea 
tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi 

Conf. univ. dr. ing. Romeu Chelariu 
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Universitatea 
tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi 

Prof. univ. Dr. Ing. Gabriela Popescu 
Facultatea de Ştiinţa si Ingineria 

Materialelor, Universitatea Politehnica din Bucureşti 

Prof.Asociat Dr.Ing. Sorin Axinte UPB 
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Furnizori de echipamente Furnizori de servicii de mentenanță 

Total Control SRL  

MELT SRL  

FEI Company  

Medist Life Science  

TOP Metrology SRL  

O.F. Systems SRL  
 

8.1.6. Membrii în colectivele de redacție ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse în baze  

  internaționale de date) și în colective editoriale internaționale și/sau naționale 

 
 Dr. Roxana M. Piticescu- peer reviewer la Materials Letters,  Journal of Materials Science, Arabian 

Journal of Chemistry,  
 Dr. Radu R. Piticescu- peer reviewer la Journal Optical Materials, Journal of Alloys and Compounds 
 Dr. Săndica Liliana Gherghe – peer reviewer la Journal “Society for Mining, Metallurgy, and 

Exploration” 
 Dr. Mihaiescu Daniel-Cristian – peer reviewerla  Journal of Mineral Processing and Extractive  
 

8.1.7. Maniferstări organizate de INCDMNR – IMNR; IMNR co-organizator 

 

  Workshop: 
 

 " 50 ani aniversari  ", Bucuresti, Romania;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  “Environmentally sustainable processes in critical metals recovery” University of Coimbra, Polo II, 6 iunie 

2016, Portugalia; BioCriticalMetals - Recognition of microbial functional communities and 
assessment of the mineralizing potential (bioleaching) for high-tech critical metals, Morais P.V., 
Gherghe S.L., et all. 

 
  “Implications of (geo)microbiology in waste management”, University of Coimbra, Polo II, 20 septembrie 
2016, Portugalia.  

 
 "Valorificarea resurselor primare şi secundare de metale neferoase şi rare în aplicaţii de înaltă 
tehnologie", ROMEXPO, Bucureşti, Direcţii strategice şi obiective prioritare pentru cercetare, 
dezvoltare şi inovare în domeniul resurselor minerale care conţin metale neferoase, 14 octombrie 
2016  Liliana Gherghe, Teodor Velea, Andreea Chirea, Georgiana Moise, Vasile Predica, Florentin 
Stoiciu 
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 „HYDROTHERMAL-ELECTROCHEMICAL DEPOSITION PROCESS: AN ATTRACTIVE TECHNIQUE TO FABRICATE 
NANOSTRUCTURED HYBRID ORGANIC-INORGANIC THIN FILMS BASED BIOSENSORS”, COST MP 1402 
Workshop ALD for Novel Sensors and Biosensors, Bucuresti, Romania, 11-12.05.2016, R.M. Piticescu, C.I. 
Petrica, L.M. Popescu, M. Stoiciu, E. Vasile 

 
 “NEW MATERIALS AND METHODS FOR REGENERATIVE MEDICINE AND TISSUE ENGINEERING” - workshop 
internațional organizat de INCDMNR-IMNR in colaborare cu UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE 
Carol Davila  București şi ROHEALTH, 11 Noiembrie 2016, INCDMNR-IMNR, Pantelimon, ILFOV 

Participanti: 
Dr. Roxana PITICESCU  Director Științific, INCDMNR-IMNR 
Dr. Santiago CUESTA-LOPEZ UNIVERSITY of BURGOS – Excellence international center in critical 

raw materials for industrial technologieS  –  ICCRAM, Burgos, Spania 
Prof. Liliana Mary VIONEA Universitatea de Medicina si Farmacie C a r o l  D a v i l a  București 
Dr. Sînziana GRĂDINARU Universitatea de Medicina si Farmacie C a r o l  D a v i l a  București 
Dr. Alexandrina BURLACU Institutul de Biologie Celulară și Patologie “N. Simionescu” 
Dr. Eugeniu VASILE  Universitatea POLITEHNICA București 
Dr. Dumitru ULIERU  Sitex 35 SRL București 
Dr. Flaviana ROTARU  FMMC Consulting București 
Dr. Mădălina Laura POPESCU INCDMNR-IMNR 

  
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Importanța reciclării metalelor neferoase din deșeurile industriale pentru eficientizarea activității agenților 
economici din domeniu. Aspecte de mediu”, în cadrul proiectului "Promovarea tehnologiilor 
neconvenționale eco-eficiente de recuperare a metalelor utile din deșeuri industriale prin crearea de 
parteneriate cu agenți economici -acronim TRANSECOTEH”, 21 Septembrie 2016, București, Romania. 

 

  
 

 „Valorificarea metalelor neferoase și prețioase din DEEE-uri prin tehnologii eficiente, utilizând electroliți 
ecologici”, în cadrul proiectului „Tehnologie inovativa si ecologica de recuperare a metalelor neferoase din 
deșeurile provenite de la echipamentele electrice si electronice (DEEE) prin utilizarea energiei microundelor” 
– ECOMICROREC, 17 Noiembrie 2016, UPB-CEMS, București, Romania. 
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INTALNIRI PROIECT 
 
 

 NATIONALE 
 
 

 17.03.2016 - întâlnire proiect PNCDI II Parteneriate în domenii prioritare PCCA Tip 2 Nr. 198/2012, intitulat 
“Senzori pe bază de structuri perovskitice complexe pentru detecția și identificarea substanțelor 
periculoase”. Locatie: sediul INCDMNR-IMNR. Participanţi: INCDMNR-IMNR, SITEX 45 srl, MGM Construct srl, 
IPA S.A. şi INCDFM. 
 
 

 "Promovarea tehnologiilor neconvenționale eco-eficiente de recuperare a metalelor utile din deșeuri 
industriale prin crearea de parteneriate cu agenți economici -acronim TRANSECOTEH”, 12 Septembrie 2016, 
Pantelimon, Romania. 

 
 

 Conferința de lansare a proiectului "Promovarea tehnologiilor neconvenționale eco-eficiente de recuperare a 
metalelor utile din deșeuri industriale prin crearea de parteneriate cu agenți economici -acronim 
TRANSECOTEH”, 25 Noiembrie 2016, București, Romania. 
 
 

 The first WATOPREM Meeting, 04 February 2016, Bucharest, Romania 
 
 

 The second WATOPREM Meeting, 09 march 2016, Bucharest, Romania 
 
 

 The third WATOPREM Meeting, 09 December 2016, Bucharest, Romania 
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 INTERNATIONALE  

 
 25-26 Ianuarie 2016, kick off meeting proiect “The VIRTUAL Centre for integration of innovative synthesis 

and processing methods for SUSTAINABLE advanced Materials operating under Extreme Conditions” – 
SUPERMAT, locaţie: INCDMNR-IMNR, Pantelimon, ILFOV  

Participanţi: 

Dr. Radu  PITICESCU Director Proiect, INCDMNR – IMNR 

Dr. Teodor VELEA Director General, INCDMNR – IMNR 

Dr. Roxana PITICESCU Director Științific, INCDMNR – IMNR 

Dr. Marina Urbina FOURRIER ALTERNATIVE ENERGIES AND ATOMIC ENERGY COMMISSION –  
Laboratory for technologies in new energies and nanotechnologies, Franța 

Dr. Alain LARGETEAU THE INSTITUTE FOR SOLID STATE CHEMISTRY BORDEAUX CNRS –  
Ressources center : crystal growth, high-pressure, sintering, thin films,  Franța 

Dr. Antonio RINALDI ITALIAN NATIONAL AGENCY FOR NEW TECHNOLOGIES – Energy and 
sustainable economic development, Italia 

Dr. Santiago CUESTA-LOPEZ UNIVERSITY of BURGOS – Excellence international center in critical raw 
materials for industrial technologies  –  ICCRAM, Spania 

Prof. Yi QIN U NIVERSITY of STRATHCLYDE – Centre for precision manufacturing, Glasgow, 
Marea Britanie 

Prof. Peter SZAKALOS KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, Suediaa 

Ec. Marius ȘCRAB  Director Economic INCDMNR – IMNR 

Dr. Mădălina L. POPESCU INCDMNR – IMNR 

Dr. Adrian Mihail MOTOC INCDMNR – IMNR 
 

 
 

 Kick-off meeting INTMET, 31.01.2016-04.02.2016, Sevilia, Spania 

 Kick-off meeting BIOCriticalMetals, 06.06.2016 – 09.06.2016, Coimbra, Potugalia  

 WP 4 meeting INTMET, 31.10.2016 – 01.11.2016, Pantelimon, Romania   

 
 COMITET DE MANAGEMENT ACTIUNI COST 

 
 Intâlnirea Comitetului de Management al Acţiunii COST TD1204 “Modelling Nanomaterial Toxicity 

(MODENA)”, Budapesta, Ungaria, 07-10.03.2016, Dr. Ing. POPESCU Laura Madalina – membru supleant. 
 

 Conferinţa finală a Acţiunii COST TD1204 “Modelling Nanomaterial Toxicity (MODENA)” şi întâlnirea finală a 

Comitetului de Management, Zagreb, Croatia, 18-21.10.2016, Dr. Ing. PITICESCU Roxana Mioara – 
membru in comitetul de management, Dr. Ing. POPESCU Laura Madalina – membru supleant  
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8.1.8. Partenerii externi ai INCDMNR – IMNR care au beneficiat de serviciile laboratoarelor de analize fizice și chimice,  

Caracterizari Microscopice și de serviciile tehnologice în anul 2016 

 

 Beneficiari externi laborator de Analize Fizice și chimice și laborator Caracterizari Microscopice 

 
ALUDEA 
AGNES ITARA SRL 
ALMET S.A. NAVODARI 
AGHORAS INVENT 
ART MAESTRO 
ATACADO DISTRIBUTIONE SRL 
ATRA ECO SRL 
AUTOLIV ROMANIA 
AZOMURES S.A. 
ATANASIU TRADING 
BAVNA FER 
BAZA TRUST 
BEOFON 
BOTEZATU C  - pf 
BLUE STAR TRADING RECECLYNG SRL 
BETAK 
BEARING STOCK 
CDM  GALVAN SRL 
CELPI (S.C.) S.A. 
CHERECHES M. (PF) 
COCA FLORIAN (PF) 
CONTOUR GLOBAL 
CORTUSA 
CORP.EUROPE 
CALSONIC KANSEI 
COMALLOYS STEEL 
CONSTRUCTII DE ORGI SI TAMPLARIE 
DENISA MODERN CONF SRL 
DUAL MAN SRL 
DEMENIC COMPANY SRL 
ECOSTAR 
DONAU CHEM SRL 
EDREX 
ELECTROMONTAJ 
A-E ELECSTRONICS 
ELECTRONICS SA  
ELECTRONICS BACĂU 
EMILIANO VEST 
EXITECO SRL 
IMPCT ACTIV CONSULTING 
EMV UTIL SRL-D 
EUROINVEST 
EUROPEAN FABRICATION 
FUNDATIA MIR  

GEOMIN 
FABRICA DE SITE 
FAIST MEKATRONIC 
GIOIELLO IMPORT EXPORT 
GREEN MINERAL 
DEVELOPMENT SRL 
HOEGANAES 
HERMI CONSTRUCT 
HERAEUS KULZER SRL 
IDUNA PROD SRL 
IET – ltd 
IMA METAV SA 
IMPEX STEEL 
IKEDA 
JAEGGI INDUSTRIES SRL 
KARACA 
LAROMET BUC 
LEINAD MARKETING 
LEOPARD COM SRL 
MONDOCART TRANS SRL 
METAL CONCEPT STORE 
MECANICA SIGHETU 
MERESCIU M  pf 
METAL BUSINESS JILAVA 
METAL INDUSTRIES TRADE 
METAL SOFT 
METAL CO 
MINECO HD 
MANOX THERM SRL 
MONDOCART TRADING SRL 
S.C. M.M.INDUSTRY S.R.L. 
MONETARIA STATULUI 
NITROPOROS 
METATOOLS srl  
HOLLAND TRUCKS SRL 
NUCLEAR NDT RESEARCH 
&SERVICES SRL 
NOXA CONSULTING 
NIMEC METAL SRL 
PRODMED INDUSTRIAL SRL 
PRODMED VULCAN 
R&C IMPEX TACTICAL  
EQUIPMENT 
QUALICAPS 

RALUMET TRADE 
REMAT CALARASI 
REMAT BRASOV 
MIHAI SORINEL (PF) 
ROMAX TRADING AND MARKETING 
ROMCONTROL 
ROMISTAL ETANS 
ROMMETAL COM 
SERVICE GROUP CONTROL SRL 
SGS FRANKMET DINAMIC 
STANCU GABRIEL (PFA) 
STANESCU (PFA) 
STERE M. 
SINAROM MINING GROUP SRL 
SILNEF 
TEHNOSTEEL LBR SRL 
TOPNEF 
TAYGAN METAL PRESS SRL 
TOTAL DIESEL SERVICE SRL 
UNISTEEL IMPEX SRL 
UNION MEDIA STEEL 
UTCB 
VIS UNIC 
VIMETCO 
WERCO METAL SRL 
VESTA INVESTMENT 
WERCOMETAL 
ZEOLITES PRODUCTION 
OLARI AUREL P.F. 
ICEMENERG 
GEOMIN 
NITROPOROS 
SC ABRIC METAL 
MEDCONSULT SRL 
PETRACHE DANUT (PF) 
HBM ANALYTICAL 
SOGEFI AIR & COOLING SRL 
SOCIETATEA APA CANAL SA GALATI 
NOXA CONSULTING SRL 
SC MELBA METALURGICAL SRL 
SC AEROSTAR Bacau 
SC COBO COMPUTERER SRL 
SC ELECTROPUTERE Craiova 
SC ELECTROCENTRALE Deva 
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 Beneficiari externi servicii tehnologice 
 

ALWICO-96 SRL 
TAPIO PRODCOM SRL 
MECANO FVC SA Vaslui 
HIDROELECTRICA SERV SA 
ARCELORMITTAL SA Galați 
ROMBAT SA Bistrița Năsăud 

MELBA INTERNATIONAL SRL 
ICEMENERG SERVICE 
INDUSTRIAL CHIM București 
MARI VIZA COM SRL 
București 
HERCULES SA Brăila 

AGNES ITARA SRL 
IOR SA București 
ICPE SA București 
COMOTI București 
METALURGICAL SRL 
TAPIO PRO DCOM SRL 

 
 

 

8.2. Prezentarea rezultatelor la târgurile și expozițiile naționale și internaționale 

 

 
 Târgul Tehnic Internațional București, Salonul Cercetării Romanesti, Romexpo 2016, 14-17 octombrie 2016, 

“NUCLEU” Programme: guarantee the rapid growth of young researchers competitiveness” 
 
 

 Târgul Tehnic Internațional București, Salonul Cercetării Romanesti, Romexpo 2016, 14-17 octombrie 2016, 
“Advanced researches in resources efficiency and raw materials”  

  
 

 Concursul internaţional Bruxelles–EUREKA dedicat inventicii, organizat în cadrul Salonului INNOVA,   
perioada 17-19 noiembrie - cererea de brevet A00928 din 28.11. 2014 
Procedeu de tratare a suprafetei obiectelor din lemn in scopul imbunatatirii durabilitatii 
Autori: Niculescu C.C, Ghituleasa P.C, Dumitrescu I, Sobetkii A, Sobetkii A.A., Visan M, Piticescu Roxana 
Mioara, Bogdanescu Cristian 
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 Concursul internaţional Bruxelles–EUREKA  

dedicat inventicii, organizat în cadrul Salonului INNOVA,   
peroada 17-19 noiembrie - cererea de brevet 
01071/26.10.2011 “CIMENT PORTLAND CU CENUŞĂ DE 
TERMOCENTRALĂ ADIŢIONATĂ CU NANOPARTICULE 
DE ZnO”; Autori: Mohanu Ileana, Peceagiu jenica, 
Moanta Adriana, Piticescu Roxana Mioara, Rusti Cristina 
Florentina 

  

 

 

 

8.3.Prezentarea activitătii de mediatizare 

8.3.1.Extrase din presa (interviuri) 

a) „Inițiativa consolidată europeană privind resursele minerale nonenergetice: strategie, misiune și viziune 

ambițioase ”, Dr. Th. Velea, articol publicat in MARKET WATCH, 15 dec. - 31 ian. 2016, pag. 44 – 45. 

 

b) Market Watch, nr. 186, iulie-august, 2016, p.6-10, IMNR la 50 de ani: covor rosu pentru cercetatorii si 

proiectantii de exceptie, Autor: Director General, Dr.ing. Teodor Velea: 

Dezvoltarea economică fără metale este de neconceput în secolul XXI. Fără 
resurse metalifere, fără materiale avansate, nu este posibilă rămânerea în competiția 
mondială, circa 75-85% din economia planetară depinzând de aceste resurse. În 
România, la cinci decenii de la înfiinţare, Institutul Naţional de Metale Neferoase și Rare 
(IMNR) este un institut lider în domeniul cercetării și aplicațiilor destinate eficientizării 
utilizării resurselor și substituției metalelor critice, fiind implicat puternic în strategiile 
naţionale de relansare a cercetării materiale avansate și a resurselor metalifere. 
Directorul general al IMNR, dr. ing. Teodor Velea, consideră că institutul pe care îl 
conduce şi domeniul pe care îl reprezintă pot contribui la materializarea conceptului 
„România competitivă-un proiect pentru o creștere economică sustenabilă”. Interviul de 
faţă este un pro domo în acest sens şi o ocazie de a cunoaşte unul dintre cele mai performante institute de cercetare 
din ţara noastră, cu o istorie prodigioasă, un prezent solid şi un viitor promiţător. (Alexandru Batali, 29 Iulie 2016) 
 

c) Comunicat de presă publicat in ziarul BURSA, nr. 204 de Luni, 24 octombrie 2016, pagina 11, privind lansarea 
proiectului POC A1-A.1.1-E-2015, ID P_37_776, Cod SMIS 104730, cu titlul METODE INOVATIVE PENTRU 
CRESTEREA PROPRIETATILOR DE STOCARE A ENERGIEI TERMICE LA TEMPERATURI RIDICATE A 
MATERIALELOR CU SCHIMBARE DE FAZA – ENERHIGH, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare 
Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în baza contractului de finanțare 
93/09.09.2016 încheiat cu ANCSI in calitate de organism Intermediar. 

 

8.3.2. Participare la dezbateri radiodifuzate / televizate 

http://www.marketwatch.ro/autor/Alexandru_Batali/
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 9. Prezentarea gradului de atingere a obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare 
 a INCD pentru perioada de certificare 

 

Cercetarea-dezvoltarea reprezinta o activitate sistematica care combina atat cercetarea 
fundamentala (dezvoltarea cunostintelor despre natura si societate materializata prin studii si/sau 
experimentari de laborator) si cercetarea aplicativa (descoperirea de cunostinte stiintifice si de metode noi 
in vederea aplicarii acestora pentru solutionarea unor probleme ale activitatii practice, indeosebi 
aleproductiei materiale materializata prin studii  de informare-documentare; modele experimentale; 
experimentari de laborator; micropilot). Unul din indicatorii de rezultat ai cercetarii-dezvoltarii sunt 
drepturile de proprietate intelectuala de exemplu brevetele. 

In general este  deosebit de dificil de determinat eficienta economica a activitatilor de cercetare-
dezvoltare-inovare deoarece riscul in cercetarea stiintifica este ridicat, dar el reprezinta o necesitate. 
Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare se realizeaza avand in vedere urmatoarele aspecte: resursele 
umane existente; potentialul tehnico-stiintific existent dar si cel necesar; domeniile specifice prioritare; 
responsabilitatile ce revin personalului de cercetare; valorificarea resurselor financiare alocate. 

In activitatea de cercetare-dezvoltare inovare controlul se realizeaza avand in vedere urmatoarele 
aspecte: 
- activitatile desfasurate in cadrul proiectelor/fazelor contractuale, stadiul lucrarilor de cercetare-dezvoltare-

inovare fata de planul de realizare, indicatorii de rezultat: 
- cheltuielile efectuate, corelarea acestora cu stadiul lucrarilor de cercetare-dezvoltare-inovare si indicatorii de 

rezultat. 

 In cadrul INCDMNR-IMNR activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare se desfasoara pe baza unui 
Program propriu anual (avizat de Consiliul Stiintific si aprobat de Consiliul de Administratie) care are in 
vedere atat mediul intern al institutului (climatul si cultura organizationala, potentialul tehnologic, de 
informare si de cunostinte, resursele umane, dimensiunea, complexitatea) cat si mediul extern al 
institutului (institutii, actori, factori care pot influenta performanta si strategia institutului). 

In tabelul de mai jos sunt prezentati sintetic indicatorii de rezultat ai activitatii de cercetare-
dezvoltare-inovare pe plan national si international desfasurate in cursul anului 2016. 

Indicatorii de rezultat ai activitatii de CDI pe plan national si international in anul 2016 

 
Nr
. 

crt 

INDICATORI DE 
REZULTAT 

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV OBSERVATII 

1 PUBLICARE 
12-Articole reviste cu cotatie ISI 
5-Articole reviste fara cotatie ISI 

Nu s-a utilizat OPEN ACCES 

2 PARTICIPARE LA 
CONFERINTE din care: 

     

NATIONALE - - 1 3 Fonduri prevazute in 
cadrul proiectelor 
Promovarea rezultatelor 
proiectelor de cercetare, a 
institutului, noi 
parteneriate 

INTERNATIONALE - 6 9 10 

3 WORKSHOP - 2 1 4  
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Nr. 
crt 

INDICATORI DE REZULTAT TRIM. I TRIM. II TRIM. II TRIM. IV OBSERVATII 

4 INTALNIRI PROIECT:      

NATIONALE 3 - - 3 

Evaluarea stadiului 
proiectului 
Nu au fost necesare 
fonduri pentru deplasare 

INTERNATIONALE 2 1 - 1 

Evaluarea stadiului 
proiectului 
Fonduri prevazute in 
proiect pentru deplasare 

COMITET DE 
MANAGEMENT ACTIUNI 
COST 

1 - 1  

Fonduri European Science 
Foundation 
 Scopul: Promovarea 
institutului in domeniile 
specifice de activitate si 
noi parteneriate 

5 PROPUNERI BREVETE 1  1 2 
Taxele au fost prevazute in 
cadrul proiectului 

6 PROPUNERI PROIECTE  
din care: 

     

NATIONALE 
Nr.propuneri/val.lei 

12/2.800.000 12/3.600.000 -  

In vederea atragerii de noi 
fonduri, dezvoltarea de noi 
produse, tehnologii si 
sisteme  

INTERNATIONALE 
Nr.propuneri/val.Euro 

1/100.000 2/144.750 2/825.000 2/3.702.000 

In vederea atragerii de noi 
fonduri, dezvoltarea si 
perfectionarea 
metodelor de cercetare 
stiintifica 

7 
MONITORIZARE/ 
AVIZARE FAZE 
CONTRACTUALE 

1 8 5 22 
Evaluarea stadiului 
proiectelor 

8 
PREGATIRE / FORMARE 
PROFESIONALA 

8 stagii doctorat;2 master 

Fondurile au fost 
prevazute in cadrul  fazelor 
contractuale sau au fost 
utilizate surse proprii 

 
9 CONTRACTE DIRECTE     Fonduri atrase de la 

beneficiari externi 
valorificand expertiza unica 
in domeniul stiintei si 
ingineriei materalelor, in 
principal metale neferoase 
si rare 

Laborator Analize Fizice şi 
Chimice, Caracterizari 
microscopice 
(nr.comenzi/val.lei) 

32/18.790 34/20.963 26/21.860 24/20.168 

 Colectivul de incercari  
  tehnologice -CIT   
  (nr.comenzi/val.lei) 

19/19.483 21/42.433 17/20.266 13/28.315 
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10. Surse de informare și documentare din patrimoniul  
științific și tehnic al INCDMNR-IMNR 

 

 IMNR a participat ca membu fondator in consortiul ANELIS Plus.  

 Biblioteca institutului conţine un număr de peste 2000 de lucrări ştiinţifice şi tehnice de specialitate, editate 

în ţară şi străinătate. 

 

Reviste româneşti intrate în institut  2015 – 2016 

 

1. Revista de chimie- Bucuresti, ISSN: 0034-7752; 

2. Revista Romana de Materiale, ISSN: 2457-502X, ISSN-L: 1583-3186; 

3. Environmental Engineering and Management Journal, ISSN: 1582-9596; 

4. Market Watch, 12 nr/2015-2016 

5. Tehnica si Tehnologie, 12 nr./2015-2016 

 

 
Standarde intrate în institut : 
 

SR EN ISO 14720-2:2013  Analiza chimică a materiilor prime şi a produselor refractare. Determinarea conţinutului de 
sulf din materiile prime neoxidante sub formă de pulberi şi granule.Partea II ICP-OES sau cromatografie ionică după 
ardere în flux de oxygen 
 
STAS 1269/4-89 – Minereuri şi concentrate de cupru, plumb, zinc, bismut, molibden, pirită, şi sulfuri complexe. 
Determinarea conţinutului de zinc. 

 
STAS 1269/6-83 – Minereuri şi concentrate de cupru, plumb, zinc, bismut, molibden, pirită, şi sulfuri complexe. 
Determinarea conţinutului de sulf. 

 
STAS 1269/14-82 – Minereuri şi concentrate de cupru, plumb, zinc, bismut, molibden, pirită, şi sulfuri complexe. 
Determinarea conţinutului de wolfram. 

 
SR 9934 – 9 – Cenuşă de pirită : Determinarea trioxidului de sulf, a sulfului total si sulfului din sulfuri. 

 

 

Reviste străine intrate în institut 2015-2016 

 

1. ”JOM” (ISSN 1047-4838), SUA-2015, 2016 

2. ”Everything About Water Magazine” ,  INDIA-2015,2016 

3. ”Chemistry And Industry” , ENGLAND-2015, 2016 

4. ”International Environmental Technology” , ENGLAND-2015, 2016 

5. „Microscopy and Analyssis” , England, 2015-2016 
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Cărţi intrate în institut 2015-2016 

1. Handbook of chemicals and biological sensors, 2003 

2. Advanced in Ceramic Matrix Composites, 2014 

3. Bioprinting.  Principles and applications, 2014 

4. Experimental Innovations in Surface Science, A guide to Practical Laboratory Methods and Instruments,  

5. Metode de modelare matematica a proceselor tehnologice, 2014  

6. Spray dryers: a guide to performance evaluation; American Institute of Chemical Engineers; 2nd edition; 

7. Handbook of Nanosafety, Measurement, Exposure and Toxicology  

8. Smart Byomaterials 

9. Introduction to Aerospace Materials Adrian P. Muretz;  Woodhead Publishing Limited; 2012 

10. Purification Process and characterization of ultrahigh purity metals. Application of Basic Science to 

Metallurgical Processing; Yoshio Waseda, Minom Isshiki; Springer; 2002 

11. 3D Bioprinting and Nanotechnology in Tissue Engineering and Regenerative Medicine; Lijie Grace Zhang; 

John P. Fisher; Kam W. Leong; 2015 

12. Materials Selection in Mechanical Design, 5th Edition, Michael F. Ashby, 2016 

13. Global markets technologies and materials for thin and ultrathin films –e-book Editor Research and Markets, 

2016 

 

 

11. Măsurile stabilite prin rapoartele organelor de control și modalitatea de rezolvare a acestora 

 

În cursul anului 2016 Institutul a fost verificat de : 
 

1. SRI in perioada 23.06.2016-24.06.2016- Modul de aplicare a masurilor privind protectia 
informatiilor clasificate, conform Legii 182/2002 
Masuri stabilite: Organizarea declasificarii prin trecerea din categoria secret de serviciu in categoria 
neclasificate. 

 
2. CNCAN  - 23.09.2016-Verificarea activitatilor  privind dezafectarea si depozitarea in cadrul  -

"Instalatiei pilot de prelucare concentrate monazitice" 
Masuri stabilite: Intocmirea unui program privind dezafectarea in cadrul  "Instalatiei pilot de 
prelucare concentrate monazitice" 
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12. Concluzii 

Anul 2016 a fost pentru INCDMNR-IMNR, un an in care institutul a traversat momente importante 

si atesta faptul ca misiunea asumata in domeniul stiintei si ingineriei materialelor pe baza de metale 

neferoase a fost indeplinita cu succes.  

Punctele tari ale INCDMNR-IMNR sunt: unicitatea domeniului de cercetare-dezvoltare la nivel 

national, prezenta activa si competitivitatea la nivel national si international datorita expertizei, 

infrastructurii, retea de agenti economici utlizatori, participarea in consortii multidisciplinare, re-

acreditarea ISO 9001, atragerea de resurse financiare din servicii pentru firme private. 

Directiile de cercetare-dezvoltare ale IMNR sunt adecvate pentru a face fata schimbarilor din etapa 

actuala doar ca ele trebuie mai bine cuantificate pentru a reduce punctele slabe si amenintarile. In acest 

scop INCDMNR-IMNR a luat masuri  pentru angajarea unui numar mai mare de tineri cercetatori  pentru a 

asigura masa critica necesara utlizarii noilor echipamente, utilizarea de noi metode inovative pentru 

cresterea competitivitatii la nivel international,  realizarea unui spin-off  in domeniul de competenta al 

INCDMNR in cadrul competitiei POC in desfasurare. Centrul  de cercetari HighPT-MET va permite integrarea 

cu succes a tehnologiilor TRL 4 si TRL 5 elaborate de institut in dezvoltarea unor noi directii, programe si 

proiecte: 

- Utilizarea judicioasa pe intregul ciclu de viata a resurselor non-energetice 

- Inlocuirea unor materiale deficitare 

- Obtinerea de materiale avansate si nanomateriale multifunctionale sub forma de acoperiri si filme 

subtiri pentru domeniile high-tech 

- Participarea in elaborarea de propuneri de proiecte europene in cadrul Programului HORIZON 2020 

- Dezvoltarea de parteneriate regionale, nationale si europene pentru a creste impactul cercetarii-

dezvoltarii cu marca INCDMNR-IMNR. 

In concluzie putem considera ca prezentul raport evidentiaza intr-un mod echilibrat realizarile, 

problemele si oportunitatile care constituie drumul nostru de urmat in anii urmatori. 
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14. Perspective/priorități pentru perioada următoare de raportare 
 

Prioritatile INCDMNR-IMNR pentru anul 2017 presupun adaptarea institutului atat la piata interna cat si la piata externa. In tabelul de mai jos sunt prezentate 

directiile prioritare ale INCDMNR-IMNR pentru anul 2017 precum si resursele financiare care se au in vedere pentru realizarea obiectivelor propuse. Resursele financiare se 

refera atat la fondurile din proiectele in derulare cat si la atragerea de noi surse de finantare. 

 

 

Prioritati 

Planificare operationala 

Obiective Activitati Analiza costurilor Surse de finantare Termene/responsabili 

Implementarea 
managementului de 
resurse umane 
performant 

Asigurarea 
masei critice 
de personal 

Analiza situaţiei prezente a resurselor 
existente în cadrul IMNR; 
Analiza Previziunilor de dezvoltare; 
Elaborarea Planului de formare, 
promovare şi recrutare personal 

Costuri salariale, pentru 
instruire personal, 
administrative 

Proiecte nationale si internationale in 
derulare 
 
Surse proprii (microproductie, servicii 
analize si tehnologice) 
 

Permanent/ 
Director General, 
Director Stiintific 
Sef Birou Resurse Umane 
Sefi Laboratoare si 
compartimente functionale 

Cresterea gradului de 
atragere de fonduri din 
surse private 

Reducerea 
dependentei 
de fonduri 
bugetare 

Elaborare plan de masuri pentru: 
diversificare servicii tehnologice, 
extinderea acreditarii RENAR, 
diversificare microproductie (produse 
finite) 

Costuri salariale, pentru 
acreditare RENAR, pentru 
investitii in infrastructura la 
microproductie si analize; 
administrative 

Proiecte din cadrul Programului Nucleu 
 
 Surse proprii (microproductie, servicii 
analize si tehnologice) 
 

Permanent/ 
Director General, 
Director Stiintific 
Director Economic 
Sef serviciu achizitii publice 
Sefi Laboratoare  

Implementarea 
sistemului de 
management al inovarii 
conform ASRO SR 
13572 

Asigurarea 
masei critice 
de rezultate 
CD 
valorificabile 

Elaborare proceduri specifice in vederea 
Certificarii  

Costuri salariale, pentru 
acreditare si pentru 
instruire personal,    

Surse proprii ((microproductie, servicii 
analize si tehnologice) 
 

Director General, 
Manager de inovare 
Director Stiintific 
Director Economic 
Sef serviciu achizitii publice 
Sefi Laboratoare 
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Prioritati 

Planificare operationala 

Obiective Activitati Analiza costurilor Surse de finantare Termene/responsabili 

Cresterea capacitatii de 
inovare, transfer 
tehnologic si de 
comercializare a 
drepturilor de 
proprietate intelectuala. 

Valorificarea 
rezultatelor 
cercetarii 

Analiza de piata 
Analiza si evaluarea brevetelor 
Veghea tehnologica 
Activitati pentru dezvoltarea creativitatii 
si dezvoltarea unor noi produse 
Evaluarea procesului de inovare 
Crearea unui sistem de gestiune a 
datelor privind ideile de inovare 

Costuri salariale, de 
documentare, acces la baze 
de date, de deplasare, 
diseminare, cu mentenanta 
si imbunatatirea retelei de 
calculatoare, administrative 

Proiect international H2020 Twinning 
/SUPERMAT, redevente din drepturi de 
proprietate intelectuala, proiecte din 
Programul Nucleu, Proiectele nationale 
/internationale in derulare 
Surse noi de finantare:  
Identificarea posibilitatilor de finantare 
CTT prin ADRBI-POR  
Proiect G pentru materiale cu aplicatii in 
domeniul medical; Spin-off 

Permanent/ 
Director General 
Director CTT-AVANMAT 
Manager Inovare 
Sefi Laboratoare 
Administrator retea, 
Sef Serviciu tehnic, marketing, 
programe, diseminare, relatii 
mass-media 

Cresterea gradului de 
atragere de proiecte 
finantate din fonduri 
nationale, structurale si 
europene 

Asigurarea 
stabilitații 
economice a 
institutului  

Identificarea si accesarea tipurilor de 
apeluri lansate la nivel national / 
international 
Promovarea institutului 
Participarea in Clustere Nationale si 
Platforme Tehnologice, Retele nationale 
si Intern. Imbunatatirea infrastructurii 
de cercetare 

Costuri salariale, de 
documentare, de deplasare 
si diseminare, pentru 
mentenata si up-grade 
echipamente, 
administrative 

Proiectele din Programul Nucleu 
Proiectele nationale /internationale in 
derulare 
Surse proprii  
Surse finantare noi: 
Competii nationale si intern; Fonduri 
structurale 
Proiecte H2020  

Permanent/ 
Director General 
Director Stiintific 
Director Economic 
Sef serviciu achizitii publice 
Sefi Laboratoare 
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ANEXA 1  

 RAPORT AL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE PENTRU ANUL 2016 

 
 

CAP. 1 INTRODUCERE 
 

 

Activitatea Consiliului de Administraţie s-a desfăşurat conform prevederilor din HG 2115/2004, 

privind  înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare-IMNR. 

Componenţa Consiliului de Administraţie a fost stabilită prin Ordin MECS nr. 5797/16.11.2015  si 

Ord. MENCS nr. 4175/21.06.2016: 

 
Preşedinte: Dr. ing.  Teodor VELEA Director General INCDMNR- IMNR 

   

Membri: Dr.Ing. Liliana GHERGHE Preşedinte Consiliu Ştiinţific INCDMNR -IMNR 

 
Elena DINU    Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si 

Inovare - ANCSI 

 
Simona MALUREANU 

 

Specialist   Autoritatea Nationala  pentru Cercetare 
Stiintifica si Inovare  - ANCSI                              

 Tatiana Adriana TUDOR   Ministerul Finantelor Publice 

 
Laura POPESCU  Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârtsnice   

 
Adrian IONEL Specialist – Director General Institutul National de 

Cercetare "Cantacuzino" 
Secretar: Ec. Marius SCRAB Director Economic INCDMNR-IMNR 

 

 În anul 2016, Consiliul de Administraţie al INCDMNR – IMNR şi-a îndeplinit, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare (HG 2115/2004), atribuţiile  pentru buna funcţionare a activităţi INCDMNR-

IMNR pe baza convocatoarelor emise de Preşedintele Consiliului de Administraţie, ţinându-se cont de: 

Planul de cercetare şi Strategia managerială al INCDMNR – IMNR  

 Principalele responsabilitati ale Consiliului de Administratie sunt (HG 2115 din 24.11.2004): 

- propune modificarea structurii organizationale si functionale a institutului 

- aproba, pe baza propunerii Consiliului Stiintific, strategia si programele de dezvoltarea a institutului, 

introducerea tehnologiilor de varf si modernizarea celor existente in conformitate cu strategia 

generala a propriului domeniu de activitate 

- analizeaza si recomanda situatiile financiare anuale care sunt propuse spre aprobare ministerului 

coordonator, aproba raportul administrativ privind activitatile realizate in anul anterior 

- analizeaza si recomanda proiectul bugetului de venituri si cheltuieli care este supus aprobarii 

ministerului coordonator  
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- analizeaza indeplinirea criteriilor de performanta si raportul trimestrial privind activitatea 

institutului; aproba masurile de realizare a activitatii in echilibru cu conditiile bugetului de venituri 

si cheltuieli 

- analizeaza, aproba sau dupa caz propune spre aprobare investitiile care urmeaza a fi realizate de 

institut. 

 

S-au analizat, avizat şi aprobat următoarele documente: 

În domeniul economico ştiinţific:  

- Aprobarea strategiei institutionale 2016-2020; 

 Situaţia contractelor de cercetare pe anul 2016. 

 Semnarea contractelor de finantare depuse la AM –POC 2017-2020, sectiunea G si E 

În domeniul economico-financiar: 

- Realizarea indicatorilor economico-financiari lunari ai institutului; 

- Realizarea indicatorilor economico-financiari preliminaţi ai institutului pe anul 2016; 

- Analiza modului de desfăşurare a operaţiunilor de casare a activelor din patrimoniul  

- institutului, în conformitate cu prevederile legale, respectând durata normată de viaţă a acestora; 

- Aprobarea casării şi valorificării unor bunuri conform inventarierii patrimoniului; 

- Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniale a INCDMNR IMNR la 31.12.2015; 

- Aprobarea Planului de Achiziţii pe anul 2016; 

- Analizarea lunară a Planului de Investiţii şi propuneri pentru utilizarea eficientă a  

- fondurilor; 

- Aprobarea Notelor de fundamentare privind investitiile 2016-alocatii bugetare; 

- Aprobarea bilanţului contabil al Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare  

- pentru Metale Neferoase şi Rare IMNR la data de 31.12.2015, a contului de profit şi pierdere, 

aprobarea raportului de gestiune privind activitatea economico-financiară desfăşurată în anul 2015 

şi a Raportului de audit la 31.12.2015; 

- Aprobarea amortizării contabile şi fiscale pentru anul 2016; 

- Aprobarea prelungirii plafonului de credite overdraft  de 500.000 lei pe 1 an cu  gaj  

- fără deposedare pe mijloace fixe; 

- Raportarea lunara a principalilor indicatori economico-financiari, a arieratelor si  

- creanţelor, solicitate de MF-FMI; 

- Avizarea proiectului de BVC 2016 , propunere pentru aprobare de către Ministerul  

- Educaţiei Naţionale, măsuri pentru aplicarea acestuia conform ordinului ministrului. 

- Analiza lunară a fluxurilor de trezorerie şi propuneri pentru îmbunătăţirea acestora; 

- Aprobarea reactulizarii Planului de Achizitii pe anul 2016; 

- Avizarea rectificarii B.V.C.2016 
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În domeniul organizatoric – funcţional: 

 Prezentarea concluziilor rezultate urmare participării la şedinţele patronatului cercetării şi ale  

Ministerului Educaţiei Naţionale şi propuneri de măsuri pentru conformare; 

 Solicitarea Certificatelor fiscale de la Administraţia Financiară, pentru a se verifica modul de 

îndeplinire a obligaţiilor institutului fată de stat. 

 Analiza şi aprobarea Planului de audit intern pentru anul 2017; 

 Analiza raportului de audit ISO 2001 

 Analiza şi aprobarea misiunilor de audit intern realizate în anul 2016; 

 Avizarea programului de măsuri în vederea implementării standardelor de management – control 

intern conform OSGG 400/2015; 

 Elaborarea proiectului de HG privind întocmirea şi reactualizarea R.O.F. al INCDMNR-IMNR. 

 Aprobarea Regulamentului de acordare a gradelor profesionale; 

 Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Stiintific; 

 Avizarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Administratie al INCDMNR-

IMNR. 

În domeniul resurselor umane: 

- Aprobarea programului de activitate al Institutului în perioada sărbătorilor, respectiv aprobarea 

planificării C.O. la nivel de institut; 

- Aprobarea ştatului de funcţii în corelaţie cu organigrama INCDMNR-IMNR pe anul 2016; 

- Analiză şi propuneri pentru îmbunătăţirea structurii organizatorice a INCDMNR-IMNR. 

- Prezentarea stadiului intocmirii C.C.Mca 2016-2018 la nivel de institut; 

- Discutarea OUG 32/2016-facilitati fiscale pentru activitatea de C.D. 
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PROGRAM DE ACTIVITATE 2016  AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

 AL INCDMNR-IMNR 

           Sinteza subiectelor ce se vor discuta în raport cu atribuţiile CA menţionate în Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare a CA–INCDMNR-IMNR (ROF), art. 10. 

 

               Tabelul conţine în prima coloană atribuţiile CA corespunzătoare articolului 10 din ROF, anexă la HG 

2115/2004, literele a),b) ... m), în coloana a doua este rezumată în cuvinte cheie atribuţia CA, în coloana a 

treia se prezintă numărul şedinţelor în care vor fi dezbătute aceste subiecte în conformitate cu atribuţia 

respectivă, iar în ultima coloană, pentru rigurozitate, este precizat numărul şedinţei în care vor fi discutate 

subiectele respective. 

 

Pct. din 
art. 10 

Conţinutul atribuţiei / 
 în cuvinte-cheie 

Frecvenţa anuală 
Şedinţa în care 

se discuta 

a) 
structura organizatorică şi 

funcţională al INCDMNR-IMNR 
4 II, IV, VII, XI 

b) 
strategia şi programele de dezvoltare 

ale INCDMNR-IMNR 
4 IV, VII, X, XII 

c) 
bugetul institutului şi situaţii 

financiare 
6 II, IV, VII,  VIII, X, XII 

d) 
situaţia financiară // raport de 

gestiune 
3 III,  VII, XII 

e) performanta activităţii 6 II, IV, VII,  VIII, X, XII 

f) investiţii 3 III, VI, XI 

g) patrimoniu 4 IV, VI, IX, XII 

h) valorificare a bunurilor dezmembrate 1 XII 

i) Aproba volumul creditelor bancare 1 VIII 

l) criterii şi comisii de concurs 4 II, IV, VIII,  X 

m) alte atribuţii, 1 VI 

m) 
regulamentul intern al INCDMNR-

IMNR 
1 VII 

m) activitatea Consiliului Ştiinţific 1 XII 
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ANEXA 1.1 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

RAPORT  
 

privind  
 

ACTIVITATEA DIRECTORULUI GENERAL  
 

Anul 2016 
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PRINCIPII MANAGERIALE 
 
  În condițiile în care, cercetarea se confruntă cu mai multe probleme, cum ar fi: echilibrul în 
triada educație-cercetare-business, sau nivelul modest al  finanțării etc, este necesară o abordare dinamică, 
realistă și prudentă  a principiilor manageriale, astfel încât să poată fi asigurată calitatea în cercetare și 
vizibilitatea out-put-ului științific. 
  Prin dezvoltarea Principiilor managementului cercetării s-a urmărit dezvoltarea unor 
competențe: 

a) competențe generale: 
- competențe de management strategic: planificare, implementare, evaluare 

- competențe de management al resurselor umane: recrutare, selecție, motivare, formare, 

dezvoltare, evaluare 

- competențe legate de identificarea resurselor pentru finanțarea activității de cercetare 

- competențe de management al schimbării 

b) competente specifice: 
- competențe de analiză și elaborarea a strategiei de cercetare 

- competențe de implementare, monitorizare și evaluare a strategiei de cercetare 

- competențe legate de utilizarea unor mecanisme de creștere a violabilității naționale și 

internaționale a rezultatelor cercetării 

Principiile manageriale sunt adoptate pentru îndeplinirea cu succes a "misiunii", respectiv a 
"obiectivelor strategice" şi" obiectivelor specifice". 

 
Obiective strategice: 

-  Crearea de cunoaştere 

-  Creşterea competitivităţii economiei româneşti 

-  Creşterea calităţii sociale 

 
Obiective specifice: 

-  Creşterea performanţei 

-  Dezvoltarea resurselor 

-  Antamarea sectorului privat 

-  Creşterea capacităţii instituţionale 

-  Extinderea cooperării internaţionale 
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ACTIVITĂŢI / REZULTATE 
  

Analiza îndeplinirii indicatorilor cuprinși în contractul de mandate 
 pentru anul 2016 al Directorului General INCDMNR- IMNR 

 
1) Obiective de performanţă 

Creșterea volumului de activitate (venituri din activitatea de exploatare sau activitatea de bază);  
a) creşterea veniturilor din activitatea de exploatare :  

Veniturile realizate în anul 2016  au fost de 8.894 mii lei reprezentând o creștere de 0,80 % față de 
cele prevăzute în bugetul anului 2016 aprobat prin MENCS   nr. 5931/ 07.12.2016.  Veniturile din 
activitatea de cercetare au fost în suma de 6.823 mii lei reprezentând 76,7 % din veniturile totale. 
Acest lucru a permis realizarea unui profit net de 25 mii lei. 

 
b) creşterea competitivităţii proiectelor de cercetare în cadrul competiţiilor organizate de ANCS  

Au fost depuse un numar de 24 de propuneri de proiecte de cercetare în cadrul competițiilor 
organizate de MENCS- în anul 2016, din care au fost admise la finanţare 13 proiecte . 

 
c) creşterea veniturilor din proiectele de cercetare finanţate din fonduri europene : 

Au fost depuse   7    propuneri de proiecte cu finanțare europeană, în anul 2016  au fost finanțate 
3  proiecte 

 
d) creşterea veniturilor din proiectele de cercetare finanţate din fonduri structurale: 

Au fost depuse 3 propuneri de proiecte cu finanţare din fonduri structurale, din care 2 au fost 
admise la finanțare. 

 
2) Îmbunătaţirea rezultatelor financiare : 

a) reducerea cheltuielilor de reclama şi publicitate; 
b) încadrarea costurilor în prevederile BVC aprobat pentru anul 2016 în corelaţie cu veniturile 

realizate; 
c) creşterea productivităţii muncii ; 
d) asigurarea unui volum de investiții pentru echipamente de cercetare, în suma de 371 mii lei; 
e) asigurarea unui câştig mediu lunar pentru personalul de CD, în suma de 4.469 lei; 
f) creșterea rentabilităţii financiare și rata rentabilității. 

 
3) Stabilirea priorităţilor de dezvoltare : 

a) asigurarea accesului cercetatorilor la bazele de date de cercetare cele mai valoroase din punct de 
vedere ştiinţific: participare la ANELIS, acces nelimitat la internet, cumpărarea de softuri, cărți, etc. 

b) dezvoltarea activităților de transfer tehnologic a rezultatelor cercetărilor. 
 
4) Creşterea ponderii finanţarii extrabugetare faţă de cea bugetară: 

a) creşterea veniturilor din analize, comenzi, studii: 
În anul 2016 s-au obținut venituri din analize şi comenzi de cercetare în valoare de 99.911  lei (au 
fost depuse 6 proiecte de cercetare cu parteneri: IMM-uri private, 12 comenzi de produse și sute 
de elemente chimice analizate). 

b) identificarea de noi surse de finanţare în cadrul  agenţilor economici: 
S-a realizat diversificarea protofoliului de comenzi analitice și găsirea unor surse de desfacere 
pentru produsele care se vor realiza în cadrul sectoarelor de microproducție și analize. Interes tot 
mai mare a IMM-urilor ce recuperează Au, Ti, TR din deșeuri și aluviuni. Au fost promovate 
tehnologii pentru protecția mediului în uzinele metalurgice și sectorul minier. 
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5) Creşterea nivelului de vizibilitate a rezultatelor activităţii de CDI ale institutului: 

a) brevete de invenţie (număr brevete acordate;  număr cereri brevete) /an 
În anul 2016 au fost înregistrate 6 cereri de brevet de invenţie OSIM.  

b) diseminarea informaţiilor asupra rezultatelor cercetărilor proprii (număr de seminarii, conferinţe, 
sesiuni ştiinţifice) – participări la 29 de manifestări știintifice/an; 

Cercetătorii din cadrul INCDMNR-IMNR au participat la următoarele manifestari științifice: 
- 23 de manifestări științifice internaţionale (conferințe, simpozioane) 

 (cu un număr de 23 de lucrări) 
- 6 manifestări știintifice naționale (conferințe, simpozioane) (cu un număr de 6 lucrări) 

c) publicarea rezultatelor cercetărilor proprii (număr articole, broşuri, cărţi, anale, etc.) – 17 articole. 
În anul 2016 au fost publicate următoarele articole științifice: 
- 12 articole în reviste de specialitate cotate ISI 
5 articole în reviste de specialitate fără cotație ISI (recunoscute). 

 
6) Îmbunătăţirea poziţiei pe piaţa internă şi externă (participarea la realizarea obiectivelor programelor 

de cercetare-dezvoltare naţionale şi internaţionale): 
a) proiecte  propuse (număr proiecte/lei) 

În anul 2016 au fost depuse 7/24propuneri de proiecte cu finanțare europeană și/sau națională 
consorţii   
Au fost realizate 4 noi consorții pentru realizarea proiectelor de cercetare 

 
7) Îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi a structurii resurselor umane din activitatea de CDI: 

a. perfecţionarea prin cursuri de instruire şi formare continuă (nr. persoane / nr. domenii)  
În anul 2016 s-au efectuat 9 instruiri pentru un număr de 20 salariaţi 

b. specializarea prin doctorat (nr. persoane / nr. domenii) 
În anul 2016 ponderea cercetătorilor cu titlul de doctor, din total personal cu studii superioare din 
cercetare a fost de  42 %  (18  doctori raportat la 44 personal cu studii superioare din CD). În anul 
2016 din personalul angajat în cercetare, 8 sunt în stagii de pregătire doctorală. 

c. formarea de cariere profesionale – tineri (număr tineri angajaţi). În anul 2016  au fost încheiate 2 
contracte de muncă cu tineri cu vârsta sub 35 de ani. 

 
8) Evoluţia managerială a activităţii de CDI; calitate, securitate (număr  proceduri,   instrucţiuni, sisteme, 

organizare): 
- Proceduri elaborate / revizuite în sistemul  9001 = -/-; 
- Proceduri elaborate / revizuite  în sistemul  17025 = -/- 

Au mai fost propuse și realizate următoarele obiective în domeniul resurselor umane: 
- Creșterea performanței în cercetare prin atingerea și menținerea nivelului de excelență 

european, conform obiectivelor prevăzute în Planul de control intern / managerial anual;  
- implementarea integrală a procedurilor derivate din Carta Europeană a Cercetătorilor și Codul 

de Conduita pentru Recrutarea Cercetatorilor;     
 

În anul 2016 au fost puse în aplicare procedurile elaborate / revizuite în anul 2015, care conțin 
principiile prevăzute de Cod și Carta Europeană: Evaluare posturi, Încadrare personal, Evaluare 
performanțe profesionale, Dezvoltarea carierei cercetătorilor, Delegarea, Semnalarea neregularităților. 

În domeniul calității a fost propusă și realizată  menținerea certificării Sistemului de Management 
al Calității conform EN ISO 9001 prin obtinerea Certificatului SMC;    
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9) Manangementul economic si financiar 

  Managementul financiar este considerat o parte componentă a managementului general al 
Institutului. Obiectivul lui global este de a asigura eficiența utilizării capitalului institutului, de a susține 
crearea fondurilor institutului, a capitalului și de a realiza pe aceasta cale, suportul pentru performanțele 
de piață ale institutului. 

Managementul financiar poate fi definit ca un ansamblu de persoane, metode, tehnici, procedee, 
instrumente şi acțiuni, prin care se urmăreste transformarea efectului utilizării capitalului institutului în 
profit și implicit creșterea valorii de piață a institutului. 

În cadrul managementului financiar s-a urmărit: 
- Analiza poziției financiare având ca scop: descrierea contabilă, situația/netă, nevoia de fond de rulment 

și indicatorii de echilibru financiar; 
- Analiza performaței institutului prin contul de profit și pierdere, soldurile intermediare de gestiune, 

capacitatea de autofinanţare; 
- Analiza cash-flow-urilor entității prin: cash-flow, construcția tabloului de trezorerie, conținutul 

tabloului de finanțare și determinarea cash-flow-ului de exploatare și a celui disponibil. 
- Diagnosticul financiar al rentabilității institutului prin urmărirea ratelor de rentabilitate financiara, 

ratele de dobandă, rentabilitatea economică, etc. 
- Diagnosticul riscului institutului și evitarea lui prin analiza riscului economic = sensibilitatea profitului 

brut, analiza riscului financiar pe baza metodei pragului de rentabilitate și chiar analiza riscului de 
insolvabilitate și a riscului de faliment ca urmare a lipsei de lichidități. 

- Finanțarea activității de exploatare și a planului de investiții din sursele proprii,  dobândite în urma 
competițiilor de cercetare la care participă institutul și împrumutate (credite). 

 
Conform legislaţiei specifice domeniului financiar-contabil conducătorul    INCDMNR-IMNR: 

- asigură buna desfăşurare a proceselor şi exercitarea formelor de control intern adecvate, care 
garantează că datele şi informaţiile aferente utilizate pentru întocmirea situaţiilor contabile anuale şi 
a rapoartelor financiare sunt corecte, complete şi furnizate la timp; 

- este responsabil de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi de prezentarea la termen a situaţiilor 
financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrarea sa, precum şi a execuţiei bugetare, în 
vederea asigurării exactităţii tuturor informaţiilor contabile aflate sub controlul său 

  
Situaţiile financiare anuale sunt însotite de rapoarte anuale de performanţă în care se prezintă: 

- rezultatele preconizate şi cele obţinute; 
- indicatori şi costuri asociate;  
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Indicatori de performanta 
 

CRITERIU DEFINIRE CRITERIU INDICATOR UM 

NIVELUL INDICATORILOR PENTRU PERIOADA 2016 
A MANDATULUI 

Anul 2016 
  Realizat 

2016 
6 = (5/4X100) 

% 
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PLANIFICAREA EFICIENTĂ A VENITURILOR 

Venituri totale mii lei 8.822 8.893 101,68 

VENITURI DIN ACTIVITATEA 
DE BAZA 

mii lei 7.022  6.823 97,16 

VENITURI DIN ACTIVITĂŢI 
CONEXE ACTIVITĂŢII DE CD 

mii lei 493 375 106,85 

VENITURI FINANCIARE mii lei 26 49 108,46 

VENITURI EXTRAORDINARE     

PLANIFICAREA EFICIENTĂ A CHELTUIELILOR 

CHELTUIELI DE BUNURI SI 
SERVICII 

mii lei 1.996 1.973 98,84 

CHELTUIELI CU 
PERSONALUL, DIN CARE: 

mii lei 4.608 4.637 98.55 

CHELTUIELI CU SALARIILE mii lei 3.752 3.775 100,61 

CHELTUIELI DE RECLAMA SI 
PUBLICITATE 

mii lei 31 27 87 

CHELTUIELI FINANCIARE mii lei 82 84 102,4 

CHELTUIELI 
EXTRAORDINARE 

mii lei - - - 

ADMINISTRAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR 
FINANCIARE 

CHELTUIELI AFERENTE 
VENITURILOR TOTALE 

mii lei 8.810 8.861 100,57 

REZULTAT BRUT AL 
EXERCIŢIULUI 

mii lei 12 32 266.66 

PROFIT NET mii lei 9 25 277.77 

PIERDERI CONTABILE 
 

mii lei - - - 

RENTABILITATEA - 0,14 0,36 257,14 
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CRITERIU DEFINIRE CRITERIU INDICATOR UM 

NIVELUL INDICATORILOR PENTRU PERIOADA 2016 
A MANDATULUI 

Anul 2016 
  Realizat 

2016 
6 = (5/4X100) 

% 

0 1 2 3 4 5 6 

ADMINISTRAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR 
FINANCIARE 

 (REZULTAT 
BRUT/CHELTUIELI)X100 

RATA RENTABILITĂŢII 
FINANCIARE  

- 
0,24 

 
 

0,51 
 
 

212.50 
(PROFIT NET/CAPITAL 
PROPRIU)X100 

PRODUCTIVITATEA MUNCII lei/pers 
 
 

122,50 125,19 102,19 (VENITURI TOTALE/NR 
MEDIU PERSONAL) 

PLĂŢI RESTANTE  mii lei - - - 

CREANŢE mii lei - - - 

ADMINISTRAREA EFICIENTĂ ŞI 
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE CD 

VALOAREA ALOCĂRILOR 
FINANCIARE PENTRU 
INVESTIŢII DIN SURSE 
PROPRII ŞI CREDITE 
BANCARE 

mii lei - - - 

VALOAREA ALOCĂRILOR 
FINANCIARE PENTRU 
INVESTIŢII DE LA BUGETUL 
DE STAT 

 2.984,50 312 10.45 

VALOAREA ALOCĂRILOR 
FINANCIARE PENTRU 
INVESTIŢII DIN PROIECTE 
CDI 

mii lei 116 59 50,86 

M
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u

m
an

e GESTIONAREA RESURSEI UMANE ŞI 
MOTIVAREA ACESTEIA PENTRU 

PERFORMANŢĂ 

CÂŞTIGUL MEDIU LUNAR 
PENTRU PERSONALUL DE 
CD 

mii lei 4.225 4.469 105,78 
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CRITERIU DEFINIRE CRITERIU INDICATOR UM 

NIVELUL INDICATORILOR PENTRU PERIOADA 2016 
A MANDATULUI 

Anul 2016 
  Realizat 

2016 
6 = (5/4X100) 

% 

0 1 2 3 4 5 6 

NUMĂRUL MEDIU DE 
PERSONAL DE CD PE TOTAL 
INCD 

nr 51 50 
 

100 
 

GESTIONAREA OPORTUNITĂŢILOR DE 
DEZVOLTARE A CARIEREI PERSONALULUI 

DE CD 

PONDEREA CS I ŞI CS II IN 
TOTAL PERSONAL CD 

% 18 18 
100 

 
 

GESTIONAREA OPORTUNITĂŢILOR DE 
DEZVOLTARE A CARIEREI PERSONALULUI 

DE CD 

PONDEREA IDT I ŞI IDT III IN 
TOTAL PERSONAL CD 

nr 3 3 100 

PONDEREA PERSONALULUI 
IMPLICAT ÎN PROCESE DE 
FORMARE DOCTORALĂ ŞI 
DE MASTERAT ÎN TOTAL 
PERSONAL DE CD 

nr 10 10 100 

PONDEREA 
CERCETĂTORILOR TINERI ÎN 
TOTAL CERCETĂTORI 

nr 22 22 100 
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GESTIONAREA SISTEMULUI RELAŢIONAL 

PONDEREA OPERA-
TORILOR ECONOMICI ÎN 
TOTAL PARTENERI 

% 39 39 100 

PONDEREA CONTRAC-
TELOR ECONOMICE ÎN 
TOTAL CONTRACTE 

% 3,5 3,5 100 

 
GESTIONAREA SISTEMULUI RELAŢIONAL 

 

PONDEREA ARTICOLELOR 
PUBLICATE ÎN REVISTE ISI 
DÎN TOTAL ARTICOLE 

nr 17 12 70 
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CRITERIU DEFINIRE CRITERIU INDICATOR UM 

NIVELUL INDICATORILOR PENTRU PERIOADA 2016 
A MANDATULUI 

Anul 2016 
  Realizat 

2016 
6 = (5/4X100) 

% 

0 1 2 3 4 5 6 

 PONDEREA PRODUSELOR, 
TEHNOLOGIILOR ŞI 
SERVICIILOR ÎN TOTAL 
REZULTATE DE CD 
OBŢINUTE 

nr 11/10/6 8/8/5 70 

NR DE CERERI DE 
BREVET/BREVETE ÎN TOTAL 
REZULTATE CD OBŢINUTE 

nr 4/10 6/11 90 

GESTIONAREA PROPRIETĂŢII 
INTELECTUALE 

 

PONDEREA INVENŢIILOR 
APLICATE ÎN TOTAL 
INVENŢII 

%    

PONDEREA REZULTATELOR 
CARE SUNT LA BAZA 
CREĂRII DE START-UP ŞI 
SPIN-OFF ÎN TOTAL 
REZULTATE 

nr    
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 Evaluare, Motivarea 

În procesul de evaluare s-a făcut dictincție între cercetarea fundamentală, cercetare aplicativă și 

cercetarea pentru dezvolatre și inovare și s-a ținut cont de câteva principii cheie: 

- cercetare științifică produce cunoaștere, NU publicații, brevete, produse/tehnologii/servicii 

- cunoașterea se transmite se prezintă prin publicații, brevete, tehnologii, produse 

- după apariția publicațiilor se impune evaluarea impactului cunoașterii 

S-a evaluat în cadrul avizărilor, work-shopuri etc încadrarea fiecărui proiect (cercetare) în principiile 

esențiale ale evaluării: 

- dacă aceste cunoștințe sunt relevante pentru știință (principiul relevanței) 

- dacă cunoștințele produse sunt utile pentru știință și societate (principiul competitivității) 

- dacă criteriile utilizate în evaluarea cercetării sunt clare și explicite (principiul transparenței) 

În cadrul institutului am utilizat datele referitoare la evaluarea cercetării în special pentru transferul 

tehnologic și pentru participarea la proiectele internaționale. 

Dacă, în ceea ce privește participarea la Competițiile Europene, cercetătorii din IMNR au succese 

importante (cele 7 propuneri de proiecte cu finantare Europeana elaborate in anul 2015 s-au concretizat 

in 4 proiecte reusite si finantate in 2016), rata de success de aprox. 70% poate fi considerate o performanta 

avand in vedere exigenta si concurenta unor asemenea competitii. 

Activitatile de transfer tehnologic trebuie intensificate pentru a asigura valorificarea rezultatelor 

cercetarii catre mediul economic inovativ. 

Evaluarea performanței individuale în cercetare se face prin analiza responsabilităților stipulate în 

fișa postului,  pachetul de criterii de evaluare prevazute in Metodologia de Evaluare a performantelor 

personalului din cadrul IMNR. 

Desigur, rolul esențial al evaluării personalului este acela al asigurării calității în cercetare. 

În același timp, evaluarea este o premisă a motivării și aprecierii performanțelor personalului pentru: 

- promovarea în grade profesionale și pe funcții 

- motivatia salariala 

În prezent, în sectorul de Cercetare din IMNR, venitul mediu brut este de 4100lei/lună, iar în 2018 

există șanse reale de a ajunge la 1000 euro/lună. 

În 2016 s-au făcut promovări pe grade științifice dupa cum urmeaza:  

- 1 ACS promovat la gradul profesional de  CS,  

- 3 CS promovati la gradul professional de CS III  

- 2 CS III  provati la gradul profesional de CS II si transmise documentele pentru validare la CNATDCU 

pe data de 06.12.2016 

 

 

 Crearea de capacități de cercetare.Infrastructura de cercetare. Transferul tehnologic 

 

S-a considerat ca o politică realistă, incisivă și inovativă de dezvoltare a infrastructurii și de 

modernizare a acesteia este vitală pentru asigurarea performanțelor de cercetare la nivel instituțional pe 

termen lung. 

Vorbind despre infrastructură, ne referim la clădiri, echipamente, seturi de instrumente, dar și la 

resurse de cunoaștere, arhivele și bazele de date, softuri și noi tehnologii. 
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În viziunea institutului, infrastructurile mari (instalații, echipamente, resurse inclusiv umane, ori 

instrumente – de complexitate deosebită (aceasta însemnând și costuri de achiziție, operare, întreținere 

etc) sunt cele ce asigură servicii esențiale. 

Așa după cum rezultă în detaliu din cuprinsul acestui "Raport" infrastructura de cercetare dezvoltată 

în IMNR a  avut următoarele caracteristici: 

- complexitatea și dimensiunile acestor infrastructuri necesită o altă viziune asupra resursei umane, 

alte prevederi financiare pentru bugetele anuale 

- trebuie să aibă, pe termen mediu, un impact major asupra evoluției cercetării, dar și asupra 

dezvoltării și progresului mediului economic. 

Din fonduri proprii, în 2016 și 2017 se desfășoară o amplă acțiune de up-gradare a Instalatiei de 

depunere in flux de electroni achizitionata din Fonduri Structurale, cu experții americani furnizori unici ai 

echipamentului. Mai multe proiecte-conexe sunt în derulare sau în pregătire. 

Transferul cunoștințelor (tehnologiilor, rezultatelor) către agenții economici a constituit o inițiativă 

complexă, materializată inclusiv prin depunerea și câștigarea în 2016 a unui proiect POC: "Promovarea 

tehnologiilor neconvenițonale eco-eficiente de recuperare a metalelor utile din deșeuri industriale prin 

crearea de parteneriate pentru transfer de cunoștințe cu agenți economici". 

In IMNR funcționează Centrul CTT AVANMAT. 

Acesta a urmărit în principal: 

- elaborarea a două oferte tehnologice în domeniul materialelor avansate pentru aplicații high-tech 

în domeniul nanobiomaterialelor 

- activitați suport în negocierea clauzelor de proprietate intelectuală în cadrul a două proiecte în 

derulare din PN II (ctr.198/2012 Sensgaz și ctr. 167/2012 Selfpropiel) 

- servicii de consultanță pentru realizarea a două propuneri de brevet de invenție în domeniul 

materialelor avansate 

- -activități de promovare a intereselor INCDMNR-IMNR ca membru în inițiativa tehnologică 

europeană Nano Futures 

- -întocmirea documentației de constituire a clusterului emergent Ecolnomat semnat de 11 firme 

potenția utilizatoare ale serviciilor oferite de institut 

- activitate de formare profesională continuă în domeniul materialelor avansate cursuri in-house 

pentru tinerii cercetători. 

Sunt identificate noi metode de reeficientizare a acestui domeniu foarte important. 

- stimularea transferului tehnologic bazat pe cooperarea cu alte instituții de CD și întreprinderi 

- stimularea cereri de inovare a întreprinderilor, atât prin participarea la Competiția de proiecte 

"Cecuri de inovare" cât  și prin contracte directe 

- susținerea formării și dezvoltării firmelor bazate pe înalte tehnologii, având în vedere și participarea 

la competiția de proiecte (2017) structurale finanțate de UE. 

- Avem în vedere ca dezvoltarea infrastructurii de cercetare să se facă prin combinații de interese 

între institute, universități și întreprinderi pentru: dezvoltarea (pe baza unor strategii comune, a 

unui parteneriat activ) a unor poli de excelență/poli de competitivitate; dezvoltarea unor rețele de 

CD, coordonate la nivel național și racordate la nivel international; creearea de facilități de 

infrastructură regionale conectate la noile centre de infrastructură de cercetare europene  
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Ca efecte imediate a acestei strategii de dezvoltare a infrastructurii, preconizăm: 

- creșterea gradului de implicare a cercetătorilor din institut în centrele de cercetare internaționale 

- conectarea centrelor de CD românești la rețelele europene 

- direcționarea mai adecvată a fondurilor de investiții 

- creșterea șanselor de transfer tehnologic, de implementare a proiectelor de CDI 

 

Managementul economic și financiar 

 

Managementul financiar este considerat o parte componentă a managementului general al 

Institutului. Obiectivul lui global este de a asigura eficiența utilizării capitalului institutului, de a susține 

crearea fondurilor institutului, a capitalului și de a realiza pe aceasta cale suportul pentru performanțele 

de piață ale institutului. 

Managementul financiar poate fi definit ca un ansamblu de persoane, metode, tehnici, procedee, 

instrumente și acțiuni, prin care se urmăreste transformarea efectului utilizării capitalului institutului în 

profit și implicit creșterea valorii de piață a institutului. 

În cadrul managementului financiar s-a urmărit: 

- Analiza poziției financiare  urmărindu-se: descrierea contabilă, situația/netă, nevoia de fond de 

rulment și indicatorii de echilibru financiar; 

- Analiza performaței institutului prin contul de profit și pierdere, soldurile intermediare de gestiune, 

capacitatea de autofinanțare; 

- Analiza cash-flow-urilor entității prin: cash-flow, construcția tabloului de trezorerie, conținutul 

tabloului de finanțare și determinarea cash-flow-ului de exploatare și a celui disponibil. 

- Diagnosticul financiar al rentabilității institutului prin urmărirea ratelor de rentabilitate financiară, 

ratele de dobândă, rentabilitatea economică, etc. 

- Diagnosticul riscului institutului și evitarea lui prin analiza riscului economic = sensibilitatea 

profitului brut, analiza riscului financiar pe baza metodei pragului de rentabilitate și chiar analiza 

riscului de insolvabilitate și a riscului de faliment ca urmare a lipsei de lichidități. 

- Finanțarea activității de exploatare și a planului de investiții din sursele proprii  dobândite în urma 

competițiilor de cercetare la care participă institutul  și împrumutate (credite). 

Conform legislaţiei specifice domeniului financiar-contabil conducătorul    INCDMNR-IMNR: 

- asigură buna desfăşurare a proceselor şi exercitarea formelor de control intern adecvate, care 

garantează că datele şi informaţiile aferente utilizate pentru întocmirea situaţiilor contabile anuale 

şi a rapoartelor financiare sunt corecte, complete şi furnizate la timp; 

- este responsabil de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi de prezentarea la termen a situaţiilor 

financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrarea sa, precum şi a execuţiei bugetare, în 

vederea asigurării exactităţii tuturor informaţiilor contabile aflate sub controlul său. 

 

Situaţiile financiare anuale sunt însotite de rapoarte anuale de performanţă în care se prezintă: 

- rezultatele preconizate şi cele obţinute; 

- indicatori şi costuri asociate; 
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Managementul riscurilor 

Managementul riscurilor reprezintă activitatea prin care se realizează gestiunea riscurilor într-o 

organizație. Scopul mangementului riscurilor este optimizarea expunerii la risc. În felul acesta, poate fi 

obținută prevenirea pierderilor, evitarea amenințărilor grave, iar oportunitățile valoroase pot fi exploatate 

cât mai eficient. 

Procesele specifice din cadrul managementului riscului sunt: 

- Planificarea activității de management al riscului; 

- Identificarea riscului, cu precizarea caracteristicilor acestuia; 

- Analiza cantitativă si calitativă a riscului; 

- Conceperea modalităților de a răspunde situațiilor de risc; 

- Contracararea efectivă a riscului; 

- Monitorizarea și controlul riscului. 

Pentru fiecare risc care trebuie gestionat, managerul de proiect trebuie să identifice contra-măsurile 

care trebuie adoptate si costurilor lor. Ele trebuie specificate precis si în detaliu, în funcție de complexitatea 

lor. 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul 

intern/managerial şi controlul financiar-preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

INCDMNR IMNR dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere şi aplicare permit 

parţial conducerii Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare-IMNR şi 

Consiliului de Administraţie să furnizeze o asigurare rezonabilă, că fondurile publice gestionate în scopul 

îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, 

eficacitate, eficienţă şi economicitate. 

Sistemul de control intern/ managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor 

vizând creșterea eficacității acestuia are la baza evaluarea riscurilor. 

În acest caz trebuie mentionat: 

- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare și 

îndrumare metodologică, este actualizat anual; 

- Procedurile operaționale elaborate în proportie de 90% din totalul activităților procedurabile 

inventariate actualizate anual; 

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde în mod distinct, acțiuni 

de perfecționare profesionale a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în 

activitățile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și acesta a 

fost actualizat în cursul anului; 

- În cadrul entitatii exista compartiment de audit intern. 

 Pe baza rezultatelor autoevaluării, se apreciază că la data de 31.12.2016, sistemul de control 

intern/managerial al INCDMNR-IMNR este parţial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului 

intern/managerial aprobat prin OSGG 400/2015. În cursul anului 2016 a fost aprobat modelul de 

implementare a sistemului de control intern/ managerial, programul de dezvoltare a sistemului de control 

managerial și strategia de control intern / managerial perioada 2016-2018. 

Direcțiile de acțiune sunt: 
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- Executarea controalelor și monitorizarea performanțelor; 

- Exercitarea controlului financiar preventiv propriu; 

- Exercitarea controlului financiar de gestiune; 

- Formarea profesională a personalului. 

 

Sistemul de  Control Intern/Managerial pentru anul 2016 al INCDMNR-IMNR 

 

1) Conform noilor reglementări în domeniu (O.S.G.G. nr. 400/2015), fiecare entitate publică este 

responsabilă cu implementarea şi evaluarea/auto-evaluarea unui sistem de control intern/managerial. 

2) S-au realizat următoarele activități: 

a) Prezentarea modificărilor fundamentale privind sistemul de control intern managerial aduse de 

O.S.G.G.ul 400/2015 pentru aprobarea Codului Controlului Intern /Managerial al entităţilor publice: 

- Analiză preliminară a INCDMNR-IMNR  pentru identificarea sistemului de management existent 

și a tuturor proceselor din cadrul activității institutului de cercetare dezvoltare. 

- Prezentarea etapelor programului de elaborare și implementare a Sistemului de Control 

intern/managerial la nivelul INCDMNR-IMNR, conform prevederilor OSGG nr. 400/2015.   

- În scopul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/ managerial se constituie și 

functionează, la nivelul INCDMNR-INMR, Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare 

metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial – cu atribuţii de monitorizare, 

coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemelor de control 

intern/managerial, structură de specialitate. 

b) Model de implementare a sistemului de control intern/ managerial în cadrul INCDMNR-INMR.  

Această lucrare îşi propune elaborarea unui îndrumar care să includă elementele de bază ale 

proceselor de implementare a cerințelor standardelor impuse de prevederile O.S.G.G. nr. 400/2015 

precum și  evaluarea acestui sistem de control intern/managerial; 

c) Pregătirea autoevaluării anuale a structurii proprii, stadiul implementarii și dezvoltării sistemului 

propriu de control intern/ managerial: 

- Identificarea și asumarea realității datelor, informațiilor și constatărilor care vor fi necesare 

realizării "Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control 

intern/ managerial ", prevăzut în anexa nr. 4.1, din O.S.G.G. nr. 400/2015; 

- Model pentru realizare "Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a 

standardelor de control intern/ managerial " pentru domeniiile: juridic, resurse umane, audit 

public intern, financiar-contabilitate 

d) Pregătirea autoevaluării anuale a structurii proprii, stadiul implementarii și dezvoltării sistemului 

propriu de control intern/ managerial chestionar de autoevaluare conform anexei 4.1. din OSGG 

400/2015. 

- Identificarea și asumărea realității datelor, informațiilor și constatărilor care vor fi necesare 

realizării "chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control 

intern/ managerial " 

- Realizarea unor modele de chestionare de autoevaluare conform anexei 4.1. din OSGG  
nr.400/2015.  

  



 

                                                                                                                                            
          79 

  

- Stabilirea criteriilor de autoevaluare la nivelul compartimentelor INCDMNR-IMNR prin 
realizarea de răspunsuri justificative solicitate de criteriile stabilite de baza legală pentru cele 16 
standarde pentru: Serviciul Financiar Investitii, Oficiul Juridic, Biroul Resurse Umane, 
Compartimentul Audit Public Intern tip  pentru laboratoarele de cercetare ale INCDMNR-IMNR. 

- Realizarea chestionare de autoevaluare conform anexei 4.1. Din OSGG  nr.400/ 2015 la nivelul 
INCDMNR –IMNR. 

e) Stabilirea strategiei de control intern/managerial a INCDMNR-IMNR 2015-2018 
- Scopul elaborării strategiei îl constituie stabilirea, pe termen mediu, a direcțiilor de acțiune şi 

obiectivelor strategice de control adecvate privind sistemul de control intern/managerial în 
INCDMNR-IMNR. 
Strategia are ca obiectiv: 

- Dezvoltarea sistemului de control intern/managerial al INCDMNR-IMNR prin implementarea 
Standardelor: 1-16 din   O.S.G.G. nr. 400/ 12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entităţilor publice. 

- Asigurarea unui control adecvat la nivelul întregii entități organizaționale în vederea adoptării 
de măsuri corective pentru îndeplinirea obiectivele specifice și generale. 

f) Elaborare de proceduri de sistem și operaționale la nivelul INCDMNR-IMNR 
g) Directorul general al INCDMNR-IMNR are obligatia de a intocmi Raportului asupra sistemului de 

control intern/ managerial pe anul in curs. 
- În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din O.G. nr. 119/199 privind controlul intern/managerial 

şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Directorul 
General al INCDMNR-IMNR. are obligația să elaboreaze anual un Raport asupra sistemului de 
control intern/managerial, care se prezintă ca anexă la situaţia financiară a exerciţiului bugetar 
încheiat. 

- Raportul este o declarație care se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi 
demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entităţii, formulată în 
baza autoevaluării acestuia. 

- Acest raport respectă Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea Raportului 
anual al conducãtorului entitãţii publice asupra sistemului de control intern/managerial 
conform prevederile art. 5, alin.1 din OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entităţilor publice - Anexa nr. 4. 

 
 
 
 
 

CONTROLUL CURȚII DE CONTURI SAU A ALTOR ORGANISME ABILITATE 
 
 

În cursul anului 2016 Institutul a fost verificat de : 
 

3. SRI in perioada 23.06.2016-24.06.2016- Modul de aplicare a masurilor privind protectia 
informatiilor clasificate, conform Legii 182/2002 

 
4. CNCAN în perioada 23.096.2016-Verificarea activitatilor  privind dezafectarea si depozitarea in 

cadrul  "Instalatiei pilot de prelucare concentrate monazitice" 
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ANEXA 2.1 

VENITURI REALIZATE PRIN CONTRACTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE FINANTATE DIN FONDURI PUBLICE 

Nr.crt. Denumire proiect Program Perioada Nr.contract 
Autoritatea 

Contractanta 

Valoare Contract 2015 Valoare Contract 2016 

Total (lei) 
Din care 

utilizate de 
INCDMNR 

Total (lei) 
Din care 

utilizate de 
INCDMNR 

1 

Tehnologii noi, materiale 
multifunctionale si metode de 
analiza si control pentru 
dezvoltarea durabila a 
metalurgiei 
neferoase”"DURAMETNEF 

Program 
Nucleu 

2009-2015 24 N/2009 ANCS 3.256.380 3.256.380 0  0  

2 

Noi concepte si metode pentru 
eficientizarea obtinerii si 
Utilizarii resurselor de metale 
neferoase si substituția 
materialelor critice 
ECOINTELMAT 

Program 
Nucleu 

2016-2017 12 N/2016 ANCS 0 0 3.266.714 3.266.714 

TOTAL          3.256.380 3.256.380 3.266.714 3.266.714 

Programe PNCDI II, III (inclusiv cofinanţări pentru FP6, FP7, etc)  

1 
Materiale pe bază de alcooli 
zaharați pentru aplicații în 
stocarea sezonieră a energiei  

PN II Capacităţi 2012-2015 
175EU/ 

02.07.2012 
ANCS 20.660 20.660 0 0 

2 

Senzori pe baza de structuri 
perowskitice  complexe pentru 
detectia si identificarea 
substantelor periculoase  

PN II-PCCA tip2 2012-2016 
198/02.07.2012

-SENSGAS 
UEFISCDI 449.244 139.445 652.256 175.555 
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Nr.crt. Denumire proiect Program Perioada Nr.contract 
Autoritatea 

Contractanta 

Valoare Contract 2015 Valoare Contract 2016 

Total (lei) 
Din care 

utilizate de 
INCDMNR 

Total (lei) 
Din care 

utilizate de 
INCDMNR 

3 

Tehnologii de obtinere a 
articolelor de piele cu 
proprietati de autoprotectie, 
prin functionalizarea suprafetei 
cu nanoparticule oxidice si 
metalice, pentru aplicatii 
avansate 

PN II-PCCA tip2 2012-2016 
167/26.07.2012

-SELFPROPIEL 

INCD Textile si 
pielarie, Sucursala 

Institutul de Cercetare 
Pierlarie-Incaltaminte 

/UEFISCDI 

82.386 82.386 159.014 159.014 

4 

PPI/PEI dendrimers immobilised 
iron oxide nanoparticles as 
contrast agents for cancer 
detection 

PN II-Idei 2012-2015 

Ctr.4/RO-
CH/RSRP/01.10.

2012  Elvetia-
Intern 

UEFISCDI 76.612 76.612 32.391 32.391 

5 

Sistem rapid de proces si 
productie pentru productia cu 
randament, flexibilitate si 
eficienta ridicata a 
componentelor miniaturizate 
fabricate dintr-o gama larga de 
materiale. 

PN II Capacităţi 2013-2017 
235 

EU/05.09.2013 
UEFISCDI 98.374 98.374 98.374 98.374 

6 
Proces de productie integrat 
pentru aplicatii textile si 
protectia lemnului MANUCOAT  

MANUNET 2013-2015 
   7-073 

/07.06.2013 
UEFISCDI 0 0 0 0 

7 

Nou implant ocular cu 
biocompatibilitate si viteza de 
proliferare ridicate-
ORBIMPLANT 

PNII - PCCA 
 Tip 2 

2014-2016 114/01.10.2014 
Universitatea de 

Medicina si Farmacie-
Carol Davila/UEFISCDI 

178.743 178.743 11.000 11.000 

8 
Ameliorarea solurilor acide 
folosind un deseu din industria 
metalurgica 

PN II-PCCA tip2 2012-2016 
AMELSOL/122/

26.07.2012 
UEFISCDI 174.373 51.160 169.327 49.680 

9 

Noi procedee pentru ontinerea 
SiC si a Si3N4 via 
nanocompozitelor polimerice si 
utilizarea acestora pentru 
ceramici-structural-NASIPONAC 

ERANET 2013-2015 
7-074 

/2013/01.06.20
13 

UEFISCDI 160.080 160.080 0 0 
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Nr.crt. Denumire proiect Program Perioada Nr.contract 
Autoritatea 

Contractanta 

Valoare Contract 2015 Valoare Contract 2016 

Total (lei) 
Din care 

utilizate de 
INCDMNR 

Total (lei) 
Din care 

utilizate de 
INCDMNR 

10 

Tratarea apelor reziduale prin 
procedee de floculare-oxidare 
mediate de floculanți şi 
catalizatori derivați din nămol 
roşu/WATOPREM 

PNII - PCCA  
Tip 2 

2014-2016 78/01.07.2014 
Univ. București/ 

UEFISCDI 
51.263 51.263 65.422 65.422 

11 

Tehnologie inovativa si ecologica 
de recuperare a metalelor 
neferoase din deseurile 
provenite de la echipamentele 
electrice si electronice (DEEE) 
prin utilizarea energiei 
microundelor/ECOMICROREC 

PNII - PCCA  
Tip 2 

2014-2016 82/10.09.2014 UEFISCDI 348.215 102.100 452.985 123.265 

12 

Noi aliaje/compozite cu entropie 
înaltă, cu proprietăți mecanice și 
anticorozive superioare, pentru 
aplicații la temperaturi 
ridicate/HEADURCOR 

PNII - PCCA  
Tip 2 

2014-2016 270/10.09.2014 UPB-CEMS/UEFISCDI 100.000 100.000 126.040 126.040 

13 

Centrul virtual pentru integrarea 
metodelor inovative de sinteza si 
procesare a materialelor pentru 
operare in conditii extreme 

PN III 2016-2019 
SUPERMAT 

H2020-692216-
RO/2016 

UEFISCDI 0  0  32.350 32.350 

14 

Identificarea comunitatilor 
microbiene functionale si 
evaluarea potentialului de 
mineralizare (biosolubilizarea) 
pentru materiale critice high-
tech 

PN III-ERAMIN 2016-2018 16/2016 UEFISCDI 0  0  147.555 147.555 

TOTAL           1.739.950 1.060.823 1.946.714 1.020.646 

Program sectorial  

1 

Definirea directiilor strategice 
pentru relansarea cercetarii in 
domeniul exploatarii si 
valorificarii resurselor minerale 

Sectorial 2015-2016 
11 S / 

05.10.2015 
MECS/ANCSI 75.000 75.000 300.000 300.000 
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Nr.crt. Denumire proiect Program Perioada Nr.contract 
Autoritatea 

Contractanta 

Valoare Contract 2015 Valoare Contract 2016 

Total (lei) 
Din care 

utilizate de 
INCDMNR 

Total (lei) 
Din care 

utilizate de 
INCDMNR 

primare si secundare 
nonenergetice. 

TOTAL           75.000 75.000 300.000 300.000 

FP6 FP7 (nu se include cofinanţarea buget de stat)  

1 
Materiale pe bază de alcooli 
zaharați pentru aplicații în 
stocarea sezonieră a energiei  

PC7 2012-2015 
29606/2011/SA
M.SSA-Energy 

UE 152.222 152.222 0 0 

2 

Sistem rapid de proces si 
productie pentru productia cu 
randament, flexibilitate si 
eficienta ridicata a 
componentelor miniaturizate 
fabricate dintr-o gama larga de 
materiale. 

PC7 2013-2017 
608720-Micro-

FAST/ 
01.09.2013 

UE 287.410 287.410 222.655 222.655 

3 
Development of a non-invasive 
breath test for early diagnosis of 
tropical diseases TROPSENSE 

Horizont 2020 2015-2018 
H2020-

TROPSENSE-
645758/2016 

UE 75.334 75.334 81.884 81.884 

4 COST -Belgia COST     UE 3889 3889 0 0 

6 

Integrated innovative 
metallurgical system to benefit 
efficiently ploymetallic, complex 
and low grade ores and 
concentrates 

Horizont 2020 2016-2019 
H2020 

INTMET/2016 
UE 0 0 202.503 202.503 
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Nr.crt. Denumire proiect Program Perioada Nr.contract 
Autoritatea 

Contractanta 

Valoare Contract 2015 Valoare Contract 2016 

Total (lei) 
Din care 

utilizate de 
INCDMNR 

Total (lei) 
Din care 

utilizate de 
INCDMNR 

6 
Centrul virtual pentru integrarea 
metodelor inovative de sinteza si 
procesare a materialelor pentru 
operare in conditii extreme 

Horizont 2020 2016-2019 
SUPERMAT 

H2020-692216-
EU/2016 

UE 0 0 239.965 239.965 

TOTAL           518.855 518.855 747.007 747.007 

Fonduri structurale  

1 

Metode inovative pentru 
cresterea proprietatilor de 
stocare a energiei termice la 
temperaturi ridicate a 
materialelor cu schimbare de 
faza 

POC 2016-2019 
ENERHIGH-”FS” 

E/2016 
POC 0 0 122.831 122.831 

2 

Promovarea tehnologiilor 
neconvenționale eco-eficiente 
de recuperare a metalelor utile 
din deșeuri industriale prin 
crearea de parteneriate pentru 
transfer de cunoștințe cu agenți 
economici 

POC 2016-2019 
TRANSECOTEH-
17/01.09.2016 

POC 0 0 278.505 278.505 

TOTAL           0 0 401.336 401.336 

Alte surse internaţionale publice (nu se include cofinanţarea buget de stat)  

1 

PPI/PEI dendrimers immobilised 
iron oxide nanoparticles as 
contrast agents for cancer 
detection 

Program 
cercetare 
România -

Elveția(RSRP) 

2012-2015 
Bilat Elvetia-

SNSF-
IZERZO_142141 

SNSF 169.948 169.948 

    

TOTAL           169.948 169.948 0 0 

TOTAL GENERAL         5.760.133 5.081.006 6.661.771 5.735.703 
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ANEXA 2.2 

VENITURI REALIZATE PRIN CONTRACTE  DE CERCETARE-DEZVOLTARE FINANŢATE DIN FONDURI PRIVATE 
 

Nr.crt. Nr.contract 

Valoare Contract 
2015 

Valoare Contract 2016 

Total (lei) Total (lei) 

1 CTR.3/04.02.2015-IPROMIN 8.872   

2 SITEX 24.194   

3 Ctr.337/17.02.2015 20.000   

4 Ctr. 22/22.05.2015-IPROMIN 24.604   

5 WASTE ECOTECH SRL 30.448   

6 Analize terti 107.238 99.118 

TOTAL   215.355 99.118 

 

ANEXA 3 

7.1.1.  LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE/TEHNICE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE COTATE ISI. 
 
 
2016 

 
1. . V. Soare, D. Dumitrescu, M. Burada, I. Constantin, V.I. Soare, P. Capota, A. M. J. Popescu, V. 

Constantin, “Recovery of metals from waste electrical and electronic equipment (WEEE) by anodic 
dissolution”, Revista de Chimie, 67, 5 (2016), 920. 

2. A. M. Popescu, C. Donath, E. I. Neacsu, V. Soare, V. Constantin, “Preliminary study for copper 
recovery in WEEE leachate by using ionic liquids based on choline chloride”, Revista de Chimie, vol. 
67, no. 6 (2016), 1076-1079. 
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7. C. Gaidau, A. Petica, M. Ignat, L. M. Popescu, R. M. Piticescu, I. A. Tudor, R. R.Piticescu, 
“PREPARATION OF SILICA DOPED TITANIA NANOPARTICLES WITH THERMAL STABILITY AND 
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PHOTOCATALYTIC PROPERTIES AND THEIR APPLICATION FOR LEATHER SURFACE 
FUNCTIONALIZATION”, Arabian Journal of Chemistry, available online 16.09.2016 
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USING NANOSTRUCTURED HYDROXYAPATITE-BASED IMPLANT”, Nanomaterials, vol. 6, nr. 11, 2016 
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Roxana Mioara PITICESCU, Eugenia VASILE, Eugeniu VASILE, Ioan Albert TUDOR, ”Ammonia sensing 
with 5 mol% Lanthanum doped Barium Strontium Titanate under humid air background”, Revista 
Romana de Chimie, 2016, 61(2), 97-103,  

11. E.P. Georgiou, S. Dosta, J. Fernandez, P. Matteazzi, K. Kowalski, J. Kusinski, R. R. Piticescu, and J.-P 
Celis, ”Structural and Tribological Properties of Nanostructured Supersonic Cold Sprayed Ni-20 wt.% 
Sn Coatings” Journal of Thermal Spray Technology 25 (5), Iun. 2016, p. 1029-1039, DOI: 
10.1007/s11666-016-0418-4,  

12. P. Moldovan, D. V. Dragut, M. Butu, L. M. Besea, E. A. Preda, „In situ development of AlBx/AA6060 
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prin dizolvare anodica in lichide ionice”, A00865/21.11.2016.  
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ANEXA 5 

7. 1. 6   PRODUSE/SERVICII/TEHNOLOGII REZULTATE DIN ACTIVITĂŢI DE CERCETARE, BAZATE PE BREVETE, OMOLOGĂRI SAU INOVATII PROPRII 
 

Nr.crt. Produse/Servicii/Tehnologii Date tehnice Domeniu utilizare 

P R O D U S E  

1. 
Pulberi nanostructurate pe baza de TiO2 dopat cu Si, cu 
proprietati fotocatalitice si ignifugante 

Pulbere nanostructurata pe baza de TiO2 dopat cu 10 si respectiv 20% Si, sintetizata in-
situ, intr-o singura etapa, prin procedeul hidrotermal. 
Materialul compozit prezinta proprietati fotocatalitice (TiO2 anatas – 66%) si rezistenta 
la foc (10%, 20% Si). 

Industrii creative 
Materiale 
Textile si moda 

2. 
Structuri 3D pe baza de hidroxiapatita si poliuretan pentru 
implant ocular 

Structurile tridimensionale de 20 x 20 x 20 mm au fost obtinute prin metoda 3D 
printing folosind „cerneluri” cu vascozitate ridicata pe baza de pulberi hibride de 
hidroxiapatita si poliuretan. 

Sanatate 
Materiale 

3. 
Pulberi piezoelectrice pe baza de PZT pentru aplicatii in 
actuatoare 

Pulberi ceramice nanostructurate pe baza de PZT co-dopat cu La si Nb, cu morfologie 
controlata. Forma relativ rotunjita a particulelor si granulatia in intervalul  0 – 50 µm 
le recomanda pentru sinterizare rapida. 

Materiale 
Nano-Microtehnologii 
Spatiu, aerospatial 
Antreprenoriat 

4 
Pulberi ceramice nanostructurate pe baza de zirconie 
stabilizata, cu morfologie controlata 

Pulberi ceramice nanostructurate pe baza de zirconie stabilizata cu ytrie si dopata cu 
Ce, obtinute hidrotrermal si procesate prin metoda spray-drying, destinate sinterizarii 
rapide. 

Materiale 
Nano-Microtehnologii 
Antreprenoriat 

5 Platforma multifunctionala SENSGAS 
Sistem complet de monitorizare care are in componenta detectoare de gaze: H2S, NH3, 
SO2. 

Securitate: monitorizarea 
gazelor si noxelor din 
atmosfera 

6 Detector de H2S – DT H2S-01 
DT H2S-01 este destinat detectarii prezentei hidrogenului sulfurat in atmosfera la nivel 
de ppm, in vederea protejarii personalului si a mediului inconjurator. 

Securitate 

7 Detector de NH3 – DT NH3-01 
DT NH3-01 este destinat detectarii prezentei acestui gaz in atmosfera la nivel de ppm, 
in vederea protejarii personalului si a mediului inconjurator. 

Securitate 

8 Detector de SO2 – DT SO2-01 
DT SO2-01 este destinat detectarii prezentei dioxidului de sulf in atmosfera la nivel de 
ppm, in vederea protejarii personalului si a mediului inconjurator. 

Securitate 
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N r . c r t .  Produse/Servicii/Tehnologii Date tehnice Domeniu utilizare 

S E R V I C I I  

1 

Electronics sa Bacău, Aludea 
Atra eco srl, Blue Star Trading Receclyng, Cortusa, 
CDM Galvan, Emiliano Vest, Electromontaj SA, 
Bucuresti (Fabrica de Stâlpi Metalici), Fabrica de Site, 
Hermi Construct, Hoeganaes Corp.Europe, Iduna Prod 
SRL, Metal CO, Mineco HD, Manox Therm SRL, 
Mondocart Trading SRL 
Regia Autonoma Monetaria Statului, Noxa Consulting, 
Nimec Metal SRL, Romax Trading & Marketing, 
Romcontrol SA, Qualicaps, Tehnosteel LBR 
SRL,Unisteel Impex SRL,Vis Unic, Jaeggi Industries SRL 
Sinarom Mining Group SRL, Donau Chem SRL, 
Heraeus Kulzer SRL, Remat Brasov, 
Faist Mekatronic 

Determinare compoziţiei chimice din 
concentrate,minereuri,pulberi,aliaje,cenuşi, 
 zguri,soluri,soluţii  prin metode analitice: Spectrometrie de emisie optică cu 
plasmă (ICP-OES), spectrometrie de absorbţie atomică cu flacăra (FAAS), 
metode gravimetrice, volumetrice 

Analize chimice pentru 
beneficiari externi 

2 
Analiza microscopica calitativa 
Comanda numar 344/19.01.2016 
Solicitant: NOXA CONSULTING SRL 

Determinarea metalografica a microstructurii Piesa metalica racord 

3 
Analiza microscopica calitativa 
Comanda numar 349/25.03.2016 
Solicitant: NIMET SRL 

Determinarea metalografica a microstructurii 
Crom depus 
electrochimic 

5 
Analiza microscopica calitativa 
Comanda numar 351/11.05.2016 
Solicitant: NIMET SRL 

Determinarea metalografica a microstructurii Bare cromate 

6 
Analiza microscopica calitativa 
Comanda numar 359/19.07.2016 
Solicitant: FABRICA DE SITE 

Determinarea metalografica a microstructurii Otel site 

7 
Analiza microscopica calitativa 
Comanda numar 381/24.11.2016 
Solicitant: Societatea Apa Canal SA Galati 

Determinarea metalografica a microstructurii Control calitate tevi fonta 

8 
Analiza microscopica calitativa 
Comanda numar 383/09.12.2016 
Solicitant:Sogefi Air & Cooling SRL 

Determinarea metalografica a microstructurii Conducta sistem racire 
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Nr.crt. Produse/Servicii/Tehnologii Date tehnice Domeniu utilizare 

T E H N O L O G I I  

1 

Model concceptual/experimental pentru determinarea 
capacitatii de sorbtie si selectivitatii a bentonitei, al 
influentei  timpului de contact asupra retinerii metalelor 
grele (Cu si Pb) privind elaborarea si proiectarea de 
tehnologii noi, ecologice pentru reducerea gradului de 
poluare a terenurilor industriale abandonate si poluate, 
prin utilizarea ecoeficienta a unor resurse minerale 
primare. Model conceptual 

-Evaluarea capacitatii de sorbtie si selectivitatii bentonitei privind adsorbtia ionilor de 
cupru si plumb pe suprafata ei; 
-Parametri monitorizati: timpul de contact al fazelor; 
-Obiective estimate: elaborarea si proiectarea de tehnologii noi, ecologice pentru 
reducerea gradului de poluare a terenurilor industriale abandonate si poluate cu 
metale grele  prin utilizarea ecoeficienta a unor resurse minerale primare  

-Materiale 
-Reducerea nivelului de 
poluare a mediului 
inconjurator. 

2 
Tehnologie inovativa de valorificare completa (concept zero 
deseuri) a metalelor neferoase si a subproduselor din 
concentrate complexe si sarace de Cu, Pb, Zn, Au, Ag. 

Tehnici hidrometalurgice (solubilizare sub presiune, cristalizare) de recuperare a 
metalelor neferose si a subproduselor din concentrate complexe si sarace de Cu, Pb, 
Zn, Au, Ag. 
Efecte asociate estimate : valorificarea resurselor primare sarace si complexe care in 
prezent fie nu sunt procesate fie sunt procesate cu folosind tehnici vechi, 
neperformate si poluante. 

-Industrie extractiva - 
metalurgie neferoasa; 
-Eco-tehnologii ; 
-Valorificarea resurselor 
primare sarace si 
complexe; 

3 
Tehnologie laborator de obținere de materiale metalice 
semiconductoare Sb-Te-Me1-Me2 prin procese de 
depunere electrochimică  

Electrodepunerea de straturi secvențiale Sb-Te/Me1-Me2/Sb-Te (Me=Ag, Pb, Zn, Sn) 
din soluții apoase pe substrat conductor (Cu) , la temperatura ambiantă 

Obținerea de filme subțiri 
semiconductoare pentru 
realizarea de celule 
termoelectrice 

4 
Aliaje metalice semiconductoare Sb-Te-Me1-Me2 (Me=Ag, 
Pb, Zn, Sn) pentru aplicații în conversia termoelectrică a 
energiei. 

Aliaje din sistemul Sb-Te-Me1-Me2 obținute prin aliere directă în cuptor electric cu 
utilizarea de metale pure și/sau prealiaje, cu utilizarea de fluxuri de protecție și 
atmosferă de gaze inerte (Ag) 

Obținerea de benzi prin 
retopire și răcire 
ultrarapidă. 

5 
Tehnologie de laborator de obținere aliaje cu entropie 
înaltă pentru role laminor. 

Procesul de obținere a aliajelor cu entropie înaltă conține etapele de elaborare, 
turnare și tratament termic: elaborarea aliajului se realizează prin topire în cuptor cu 

inducție, la 1600C, timp de 20 min. Aliajul se toarnă sub atmosfera controlata în forme 

permanente de cupru. Piesa obținută este tratata termic la temperaturi de 700C, timp 
de 20 de ore. Astfel duritatea și rezistența mecanică  a aliajului crește cu 200%. 

Fabricarea de role de 
laminor cu rezistenta mare 
la uzura si pentru deformări 
la temperaturi ridicate 
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ANEXA 5.1 

FISE-PRODUSE, TEHNOLOGII 
 

2016 
 

Capitol Descriere 

Titlu Algoritm si model mathematic pentru optimizare process de conditionare 
namol rosu in vederea obtinerii precursorilor spumelor ceramice 

Proiect 
PN II-PT-PCCA-2013,  Tratarea apelor reziduale prin procedee de floculare-
oxidare mediate de floculanți şi catalizatori derivați din nămol roşu, 
contract nr.78/2014 

Rezumat 
(1-500 caractere) 

Tehnologia permite valorificarea eficienta  a deseului de namol rosu rezultat 
la fabricarea aluminei (Bayer) sub forma de produse comerciale cu valoare 
adaugata ridicata utilizate la tratarea apelor uzate industriale poluate cu 
compusi organici. 

Avantaje si inovatie 
(50-200 caractere) 

Algoritmul si modelul matematic permite estimarea domeniului optim de 
variatie a factorilor ce influenteaza semnificativ procesul de conditionare a 
namolului rosu in vederea obtinerii precursorilor spumelor ceramic; are ca 
obiectiv utilizarea unei metode eco-eficiente de reducerea a alcalinitatii 
acestuia cu dioxid de carbon, cu impact asupra reducerii amprentei de carbon 
din atmosfera. 

Stadiul de dezvoltare      Existent pe piata 
     In curs de negociere pentru valorificare 
     Produs/tehnologie/ prototip accesibil pentru demonstrare 
 XIn dezvoltare testat in laborator 

Comentarii privind 
stadiul de dezvoltare 

Transfer tehnologic 

   Sursa de 
finantare 

      Eurostars 
      Program european (FP6,FP7, etc.) 
 x  Program national de C&D 
      Altele 
      Fonduri private 

Stadiul proprietatii 
intelectuale 

 X Copyright 
      Drepturi pentru Design 
 X    Patent propus 
      Patent acordat 
 X   Know-how 

Cuvinte cheie Valorificare noroi rosu, tehnologie inovativa, spume ceramice, tratare ape 
uzate 

Responsabil Ing. Luminita Mara 

Sector de aplicatie       Agro-alimentar 
      Auto, transport , logistica 
  X  Industrie extractiva - metalurgie neferoasa 
  X  Deseuri, reciclare, valorificare materiale 
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X    Industrie durabila- procedee de limitare a poluarii,    instrumente utile de 
monitorizare, masurare si urmarire 

  X   Eco-tehnologii, dezvoltare durabila, industrie durabila, performante 
       Biochimie 
       Industrii creative 
  X    Mediu 
       Sanatate 
       ICT 
       Energie 
       Industrie si servicii maritime 
  X   Materiale 
       Nano-Microtehnologii 
       Spatiu, aerospatial 
       Constructii sustenabile 
       Textile si moda 
       Mostenire culturala 
       Entrepreneuriat 

Tipul si marimea 
clientilor solicitanti 

  X   IMM (<249 angajati) 
      Industrial (250-500 angajati) 
       Intreprindere mare (>500 angajati) 
       Inventator 
       Altele 
  X    INCD 
  X    Universitate 

Cooperare 
internationala existenta 

       Da 
  X  Nu 

Alte comentarii  

Certificari si standarde  

Anexa Foto produs, etc. 
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Capitol Descriere 

Titlu Modele experimentale produs - sub forma de suspensii coloidale omogene si 
stabile in timp pe baza de grafene si oxid de grafene. 

Proiect Filme macroscopice de grafene 3D. Obtinere pe cale umeda 
  si evaluarea  arhitecturii  suprafetei- PN  16 20 03 03 

Rezumat 
(1-500 caractere) 

Lucrarea cuprinde  experimentari de laborator pentru obtinerea grafenelor si 
a oxidului de grafene prin procedee electrochimice anodice de exfoliere a 
grafitului S-au selectat si studiat trei tipuri de electroliti reprezentând solutii 
apoase de  H3PO4 1M ; H2SO4 0,1M si (NH4)2SO4 0,1M. S-au realizat suspensii 
grafenice prin combinara metodelor  electrochimice anodice de exfoliere a 
grafitului, cu metode de separare solid-lichid si tratamente ultrasonice in apa 
sau dimetilformamida. 

Avantaje si inovatie 
(50-200 caractere) 

Metoda electrochimica ofera o cale mai directa, mai simpla, mai ecologica si 
cu un pret de cost mai scazut. Aceasta realizeaza exfolierea grafitului cu 
formare directa de grafene sau in alte cazuri functie de electrolitii utilizati cu 
formare de oxid de grafene care se reduce ulterior pentru a forma grafene.  

Stadiul de dezvoltare      Existent pe piata 
     In curs de negociere pentru valorificare 
     Produs/tehnologie/ prototip accesibil pentru demonstrare 
    In dezvoltare testat in laborator 

Comentarii privind 
stadiul de dezvoltare 

S-au realizat suspensii coloidale pe baza de grafene si oxid de grafene, 
material precursor pentru realizarea de filme macroscopice 3D cu aplicatii in 
ultracapacitori si senzori pentru medicina ; stadiu de dezvoltare la nivel de 
laborator 

   Sursa de 
finantare 

      Eurostars 
      Program european (FP6,FP7, etc.) 
      Program national de C&D 
      Altele 
      Fonduri private 

Stadiul proprietatii 
intelectuale 

     Copyright 
      Drepturi pentru Design 
      Patent propus 
      Patent acordat 
      Know-how 

Cuvinte cheie Grafene, exfoliere electrochimica, filtrare, ultrasonare, expandare. 

Responsabil  CS II Ing. Corneliu FRATILA 

Sector de aplicatie       Agro-alimentar 
      Auto, transport, logistica 
      Industrie extractiva - metalurgie neferoasa 
      Deseuri, reciclare, valorificare materiale 

     Industrie durabila- procedee de limitare a poluarii,    instrumente utile de 
monitorizare, masurare si urmarire 

       Eco-tehnologii, dezvoltare durabila, industrie durabila, performante 
       Biochimie 
       Industrii creative 
       Mediu 
 X  Sanatate 
       ICT 
 X  Energie 

X  
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       Industrie si servicii maritime 
       Materiale 
       Nano-Microtehnologii 
       Spatiu, aerospatial 
       Constructii sustenabile 
       Textile si moda 
       Mostenire culturala 
       Entrepreneuriat 

Tipul si marimea clientilor 
solicitanti 

      IMM (<249 angajati) 
      Industrial (250-500 angajati) 
       Intreprindere mare (>500 angajati) 
       Inventator 
 X Altele 
       INCD 
       Universitate 

Cooperare internationala 
existenta 

        Da 
        Nu 

Alte comentarii  

Certificari si standarde  

Anexa  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6 

Model experimental 

Suspensii coloidale de grafene/oxid de grafene foarte stabile 
in timp cu concentratii intre1-4mg/ml 
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Capitol Descriere 

Titlu Model conceptual pentru solubilizarea în câmp de microunde a deșeurilor industriale 
rezultate la fabricarea sărurilor de crom 

Proiect Minimizarea riscului poluării mediului cu compuși metalici toxici și periculoși prezenți în 
deșeurile industriale ale uzinelor chimice închise: eliminarea și valorificarea cromului – PN 16 
20 01 02 

Rezumat 
(1-500 caractere) 

La pregătire amestecului pentru prăjirea la microunde a deșeului cu continut de crom s-au 
folosit reactivi PA: NaOH – 5M. Prăjirea alcalină s-a realizat în domeniul de temperatură 400-
500 oC. În timpul prăjirii are loc oxidarea Cr3+ la Cr6+. În vederea extracției cromului din deșeu, 
s-a efectuat solubilizarea cromului la un raport L/S=10, reacţia fiind lăsată să continue timp 
de 60 min la temperatura ambiantă şi cu agitare. Reziduul obținut după separarea fazei 
lichide de cea solidă a avut un continut de crom reduc cu cca. 45%, soluțiile rezultate putând 
fi ulterior tratate în vederea recuperării elementelor de interes. 

Avantaje si inovatie 
(50-200 caractere) 

Avantajele acestui model conceptual propus sunt reprezentate de numărul relativ scăzut de 
reactivi folosiţi și de metoda de tratare folosită, prăjirea și solubilizarea fiind două metode de 
de tartare care sunt reproductibile. De asemenea soluțiile rezultate nu implică procese 
complicate de purificare şi recuperare a elementelor de interes. 

Stadiul de dezvoltare      Existent pe piata 
     In curs de negociere pentru valorificare 
     Produs/tehnologie/ prototip accesibil pentru demonstrare 
     In dezvoltare testat in laborator 

Comentarii privind stadiul de 
dezvoltare 

Model conceptual; este în stadiu de dezvoltare la nivel de laborator 

   Sursa de finantare       Eurostars 
      Program european (FP6,FP7, etc.) 
      Program national de C&D 
      Altele 
      Fonduri private 

Stadiul proprietatii 
intelectuale 

     Copyright 
      Drepturi pentru Design 
      Patent propus 
      Patent acordat 
      Know-how 

Cuvinte cheie Microunde, deșeu de crom, solubilizare, mediu alcalin 

Responsabil Drd. Ing. Chirea Ioana Andreea 

Sector de aplicatie       Agro-alimentar 
      Auto, transport , logistica 
      Industrie extractiva - metalurgie neferoasa 
      Deseuri, reciclare, valorificare materiale 
     Industrie durabila- procedee de limitare a poluarii, instrumente utile de monitorizare, 
masurare si urmarire 
       Eco-tehnologii, dezvoltare durabila, industrie durabila, performante 
       Biochimie 
       Industrii creative 
       Mediu 
       Sanatate 
       ICT 
       Energie 
       Industrie si servicii maritime 
       Materiale 
       Nano-Microtehnologii 
       Spatiu, aerospatial 
       Constructii sustenabile 
       Textile si moda 
       Mostenire culturala 
       Entrepreneuriat 
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Tipul si marimea clientilor 
solicitanti 

      IMM (<249 angajati) 
      Industrial (250-500 angajati) 
       Intreprindere mare (>500 angajati) 
       Inventator 
       Altele 
       INCD 
       Universitate 

Cooperare internationala 
existenta 

        Da 
        Nu 

Alte comentarii  

Certificari si standarde  

Anexa  

Model conceptual de solubilizare a cromului 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DEȘEU 

NaOH 

PRĂJIRE 

ALCALINĂ 

(microunde) 

Temp = 400÷500oC 

Timp = 25min; 

Rap. Cr/NaOH = 1/5. 

 

Reziduu calcinat Apă 

SOLUBILIZARE Cr 

Reziduu Soluție 

alcalină (Cr) 

Temp = ambiantă; 

Timp = 60min; 

Rap. L/S = 10. 
 

FILTRARE 
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Capitol Descriere 

Titlu Model experimental de obţinere în câmp de microunde a oxizilor de fier magnetici 

Proiect Nou concept tehnologic privind obţinerea şi valorificarea fierului sub formă de oxizi magnetici 
sau sub formă de fier ultrapur prin electroliză din ape uzate de proces şi deşeuri industriale 
impure – PN 16 20 01 01 

Rezumat 
(1-500 caractere) 

Ne propunem promovarea unei tehnologii de recuperare a fierului din precipitatul obţinut la 
îndepărtarea hidrolitică a fierului din apele de mină, care să se bazeze pe magnetizarea 
acestuia în câmp de microunde, cu obţinerea în final a unor produse care poate fi 
revalorificate. Pe baza datelor din studiul experimental realizat, a rezultatelor obţinute şi 
datele privind caracterizarea fizico-chimică a deșeului şi a produselor finale, a fost elaborat 
un model experimental. Modelul experimental propus studiat care cuprinde următoarele 
operaţii tehnologice principale şi principalii parametrii de proces monitorizaţi : 

 Calcinarea deşeului în vederea descopunerii jarositului în Fe2O3; 
 Magnetizarea materialului calicinat în câmp de microunde; 
 Separarea magnetică a materialului magnetizat. 

Avantaje si inovatie 
(50-200 caractere) 

Avantajele majore ale acestei metode comparativ cu cele clasice sunt simplitatea metodei, 
reducerea eficientă a timpului de lucru (de la zile la minute) şi reducerea cantităţii de 
reactanţi şi solvenţi utilizaţi. De asemenea, tot comparativ cu metodele clasice de obţinere, 
metoda obţinerii sub influenţa microundelor are şi alte avantaje la nivel de material obţinut 
– prin procesul de nucleere rapidă sub influenţa microundelor, prin încălzire şi presiune 
controlată, se obţin particule de dimensiuni mici cu o distribuţie granulometrică omogenă. 

Stadiul de dezvoltare      Existent pe piata 
     In curs de negociere pentru valorificare 
     Produs/tehnologie/ prototip accesibil pentru demonstrare 
     In dezvoltare testat in laborator 

Comentarii privind stadiul de 
dezvoltare 

Model conceptual; este în stadiu de dezvoltare la nivel de laborator 

   Sursa de finantare       Eurostars 
      Program european (FP6, FP7, etc.) 
      Program national de C&D 
      Altele 
      Fonduri private 

Stadiul proprietatii 
intelectuale 

     Copyright 
      Drepturi pentru Design 
      Patent propus 
      Patent acordat 
      Know-how 

Cuvinte cheie Microunde, deșeu cu continut de compusi ai fierului, calcinare, separare magnetica 

Responsabil Drd. Ing. Moise Alexandra-Georgiana 

Sector de aplicatie       Agro-alimentar 
      Auto, transport , logistica 
      Industrie extractiva - metalurgie neferoasa 
      Deseuri, reciclare, valorificare materiale 

     Industrie durabila- procedee de limitare a poluarii, instrumente utile de monitorizare, 
masurare si urmarire 

       Eco-tehnologii, dezvoltare durabila, industrie durabila, performante 
       Biochimie 
       Industrii creative 
       Mediu 
       Sanatate 
       ICT 
       Energie 
       Industrie si servicii maritime 
       Materiale 
       Nano-Microtehnologii 
       Spatiu, aerospatial 
       Constructii sustenabile 
       Textile si moda 
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       Mostenire culturala 
       Entrepreneuriat 

Tipul si marimea clientilor 
solicitanti 

      IMM (<249 angajati) 
      Industrial (250-500 angajati) 
       Intreprindere mare (>500 angajati) 
       Inventator 
       Altele 
       INCD 
       Universitate 

Cooperare internationala 
existenta 

        Da 
        Nu 

Alte comentarii  

Certificari si standarde  

Anexa 

 
Model experimental de recuperare a fierului prin magnetizare 

 
  

Fracţie nemagnetică 

(sulfat de calciu) 

PRECIPITAT CU COMPUŞI AI 

FIERULUI ŞI GIPS 

Putere MW= 330-430 W 

Timp = 8min; 
Mangal=8%. 

Fractie magnetică 

(oxizi de fier ) 

DESCOMPUNERE 

JAROSIŢI 

Temp = 700oC 

Timp = 60 min; 

Material calcinat Mangal 

MAGNETIZARE ÎN CÂMP 

DE MICROUNDE 

SEPARARE 

MAGNETICĂ 
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Titlu Tehnologie de tratare a solului acid folosind zgura LF si cultivare grau pe campul 
experimental (AMELSOL)-efect remanent 

Proiect 122/2012 

Rezumat 
(1-500 caractere) 

Lucrarile efectuate pe campul experimental au urmariti: caracteristicile fizico-chimice (pH) 
ale solului urmarind efectul remanente al prezentei zgurii LF, caracteristicile chimice si 
structurale ale zgurii LF. Productia de grau obtinuta (efect remanent al zgurii LF) ]n functie 
de cantitatea de zgura aplicata 

Avantaje si inovatie 
(50-200 caractere) 

Avatajele tehnologiei sunt: 
Cresterea fertilitatii solului acid, avand ca efect  cresterea productiei de grau; 
Raducerea a cantitatii de deseu -zgura LF 

Stadiul de dezvoltare      Existent pe piata 
     In curs de negociere pentru valorificare 
     Produs/tehnologie/ prototip accesibil pentru demonstrare 
     In dezvoltare testat in laborator 

Comentarii privind stadiul de 
dezvoltare 

Tehnologia a fost definitivata pentru luvosolul roscat de la Moara Domneasca, pentru 
culturile de grau, porumb si soia 

Sursa de finantare       Eurostars 
      Program european (FP6,FP7, etc.) 
      Program national de C&D 
      Altele 
      Fonduri private 

Stadiul proprietatii 
intelectuale 

      Copyright 
      Drepturi pentru Design 
      Patent propus 
      Patent acordat 
      Know-how 

Cuvinte cheie Sol acid, zgura LF, ameliorare sol 

Responsabil Dr. Florentin STOICIU 

Sector de aplicatie       Agro-alimentar 
      Auto, transport , logistica 
      Industrie extractiva - metalurgie neferoasa 
      Deseuri, reciclare, valorificare materiale 

     Industrie durabila- procedee de limitare a poluarii,    instrumente utile de monitorizare, 
masurare si urmarire 

       Eco-tehnologii, dezvoltare durabila, industrie durabila, performante 
       Biochimie 
       Industrii creative 
       Mediu 
       Sanatate 
       ICT 
       Energie 
       Industrie si servicii maritime 
       Materiale 
       Nano-Microtehnologii 
       Spatiu, aerospatial 
       Constructii sustenabile 
       Textile si moda 
       Mostenire culturala 
       Entrepreneuriat 

Tipul si marimea clientilor 
solicitanti 

      IMM (<249 angajati) 
      Industrial (250-500 angajati) 
       Intreprindere mare (>500 angajati) 
       Inventator 
       Altele 
       INCD 
       Universitate 
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Cooperare internationala 
existenta 

        Da 
        Nu 

Alte comentarii - 

Certificari si standarde - 

Anexa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cultura de porumb pe câmpul                Cultura de grau pe câmpul experimental  
experimental Moara Domnească  

(dupa tratarea solului cu zgura LF)     
 
 
 
 
 
Cultura de soia pe câmpul                l  
experimental Moara Domnească  
(dupa tratarea solului cu zgura LF)     
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Capitol Descriere 

Titlu Tehnologie inovativa de valorificare completa (concept zero deseuri) a metalelor neferoase 
si a subproduselor din concentrate complexe si sarace de Cu, Pb, Zn, Au, Ag. 

Proiect Horizon 2020, Integrated innovative metallurgical system to benefit efficiently 
polymetallic, complex and low grade 
ores and concentrates-INTMET, contract nr. 689515 

Rezumat 
(1-500 caractere) 

Tehnologia permite recuperare cu eficientă ridicată a metalelor neferoase (Cu, Zn, Pb, Ag) și 
metalelor critice (Co, In, Sb) din concentrate complexe si sarace combinand diferite pocese 
hidrometalurgice inovative (solubilizarea atmosferica, sub presiune si biosolubilizarea) si 
diferite tehnici noi de extractie a metalelor (Cu/Zn-SX-EW, MSA, etc). 

Avantaje si inovatie 
(50-200 caractere) 

Tehnologia permite recuperarea ecoeficienta a metalelor de baza cu eficienta de peste 95%, 
recuperarea Au si Ag si recuperarea deseurilor tehnologice in produse vandabile; are ca 
obiectiv utilizarea unei tehnologii eco-eficiente de valorificarea resurselor primare sarace si 
complexe care in prezent fie nu sunt procesate fie sunt procesate cu folosind tehnici vechi, 
neperformate si poluante. 

Stadiul de dezvoltare      Existent pe piata 
     In curs de negociere pentru valorificare 
     Produs/tehnologie/ prototip accesibil pentru demonstrare 
 X  In dezvoltare testat in laborator 

Comentarii privind stadiul de 
dezvoltare 

Transfer tehnologic 

   Sursa de finantare       Eurostars 
 X   Program european (FP6, FP7, etc.) 
      Program national de C&D 
      Altele 
      Fonduri private 

Stadiul proprietatii 
intelectuale 

 X   Copyright 
      Drepturi pentru Design 
      Patent propus 
      Patent acordat 
 X   Know-how 

Cuvinte cheie Resurse metalifere sarace si complexe, concentrate de pirita, tehnologie inovativa 

Responsabil Dr. Ing. Teodor Velea 

Sector de aplicatie       Agro-alimentar 
      Auto, transport , logistica 
  X  Industrie extractiva - metalurgie neferoasa 
  X  Deseuri, reciclare, valorificare materiale 

X Industrie durabila- procedee de limitare a poluarii, instrumente utile de monitorizare, 
masurare si urmarire 

  X Eco-tehnologii, dezvoltare durabila, industrie durabila, performante 
       Biochimie 
       Industrii creative 
  X    Mediu 
       Sanatate 
       ICT 
       Energie 
       Industrie si servicii maritime 
       Materiale 
       Nano-Microtehnologii 
       Spatiu, aerospatial 
       Constructii sustenabile 
       Textile si moda 
       Mostenire culturala 
       Entrepreneuriat 
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Tipul si marimea clientilor 
solicitanti 

       IMM (<249 angajati) 
  X   Industrial (250-500 angajati) 
       Intreprindere mare (>500 angajati) 
       Inventator 
       Altele 
       INCD 
       Universitate 

Cooperare internationala 
existenta 

  X   Da 
       Nu 

Alte comentarii  

Certificari si standarde  

Anexa  
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Capitol Descriere 

Titlu Pulberi nanostructurate pe baza de TiO2 dopat cu Si, cu proprietati fotocatalitice si 
ignifugante  

Proiect Tehnologii de obtinere a articolelor de piele cu proprietati de autoprotectie, prin 
functionalizarea suprafetei cu nanoparticule oxidice si metalice, pentru aplicatii avansate 
– acronim: SELFPROPIEL (2012-2015),PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1368, Contract: 167/2012. 

Rezumat 
(1-500 caractere) 

Pulbere nanostructurata pe baza de TiO2 dopat cu 10 si respectiv 20% Si, sintetizata in-
situ, intr-o singura etapa, prin procedeul hidrotermal. 
Materialul compozit prezinta proprietati fotocatalitice (TiO2 anatas) si rezistenta la foc 
(10%, 20% Si). Pulberea este destinata finisarii pieilor naturale, in vederea obtinerii unor 
proprietati de suprafata noi, inteligente. 

Avantaje si inovatie 
(50-200 caractere) 

Nanocompozitele pe baza de TiO2 dopat cu Si obtinute printr-un procedeu 
neconventional si prietenos cu mediul. Imbunatatesc rezistenta la ardere a pieii. Piei 
finisate cu proprietati ignifugante si fotocatalitice. 

Stadiul de dezvoltare      Existent pe piata 
     In curs de negociere pentru valorificare 
 X     Produs/tehnologie/ prototip accesibil pentru demonstrare 
   In dezvoltare testat in laborator 

Comentarii privind stadiul de 
dezvoltare 

Transfer tehnologic 

   Sursa de finantare       Eurostars 
      Program european (FP6,FP7, etc.) 
 X     Program national de C&D 
      Altele 
      Fonduri private 

Stadiul proprietatii intelectuale      Copyright 
      Drepturi pentru Design 
 X  Patent propus 
      Patent acordat 
 X  Know-how 

Cuvinte cheie Piele, nanoparticule, TiO2, fotocatalitic, ignifugare 

Responsabil Dr. POPESCU LAURA MADALINA 

Sector de aplicatie       Agro-alimentar 
      Auto, transport , logistica 
      Industrie extractiva - metalurgie neferoasa 
      Deseuri, reciclare, valorificare materiale 

     Industrie durabila- procedee de limitare a poluarii,    instrumente utile de 
monitorizare, masurare si urmarire 

       Eco-tehnologii, dezvoltare durabila, industrie durabila, performante 
       Biochimie 
  X   Industrii creative 
       Mediu 
       Sanatate 
       ICT 
       Energie 
       Industrie si servicii maritime 
  X   Materiale 
       Nano-Microtehnologii 
       Spatiu, aerospatial 
       Constructii sustenabile 
  X  Textile si moda 
       Mostenire culturala 
       Entrepreneuriat 
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Tipul si marimea clientilor 
solicitanti 

  X  IMM (<249 angajati) 
      Industrial (250-500 angajati) 
       Intreprindere mare (>500 angajati) 
       Inventator 
       Altele 
  X   INCD 
       Universitate 

Cooperare internationala 
existenta 

  X  Da 
        Nu 

Alte comentarii  

Certificari si standarde Nivel laborator TRL4 

Anexa Foto produs, etc. 
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Capitol Descriere 

Titlu Structuri 3D pe baza de hidroxiapatita si poliuretan pentru implant ocular 

Proiect Nou implant ocular cu biocompatibilitate  si viteza de proliferare ridicate – acronim: 
ORBIMPLANT (2014-2017),  PN-II-PT-PCCA-2013-4, Contract: 114-2014 

Rezumat 
(1-500 caractere) 

Structurile tridimensionale de 20 x 20 x 20 mm au fost obtinute prin metoda 3D printing 
folosind „cerneluri” cu vascozitate ridicata pe baza de pulberi hibride de hidroxiapatita si 
poliuretan. Structura cu porozitate interconectata, astfel obtinuta este prelucrata pentru a 
obtine implantul ocular. 
Materialul hibrid este obtinut in situ prin procedeul hidrotermal la presiuni inalte si 
temperaturi sub 100°C.  

Avantaje si inovatie 
(50-200 caractere) 

Realizarea unui scaffold cu o viteză mai mare de proliferare vasculară, scurtarea timpului 
de așteptare pentru protezele finale și mentinerea integritatii pleoapei. 

Stadiul de dezvoltare       Existent pe piata 
      In curs de negociere pentru valorificare 
      Produs/tehnologie/ prototip accesibil pentru demonstrare 
 X  In dezvoltare testat in laborator 

Comentarii privind stadiul de 
dezvoltare 

Pregatire transfer tehnologic 

   Sursa de finantare       Eurostars 
      Program european (FP6,FP7, etc.) 
 X  Program national de C&D 
      Altele 
      Fonduri private 

Stadiul proprietatii 
intelectuale 

      Copyright 
      Drepturi pentru Design 
      Patent propus 
      Patent acordat 
      x Know-how 

Cuvinte cheie Hidroxiapatita, poliuretan, implant ocular, 3D printing, biomateriale 

Responsabil Dr. PITICESCU ROXANA MIOARA 

Sector de aplicatie       Agro-alimentar 
      Auto, transport , logistica 
      Industrie extractiva - metalurgie neferoasa 
      Deseuri, reciclare, valorificare materiale 

     Industrie durabila- procedee de limitare a poluarii,    instrumente utile de monitorizare, 
masurare si urmarire 

       Eco-tehnologii, dezvoltare durabila, industrie durabila, performante 
       Biochimie 
       Industrii creative 
       Mediu 
  X  Sanatate 
       ICT 
       Energie 
       Industrie si servicii maritime 
  X  Materiale 
       Nano-Microtehnologii 
       Spatiu, aerospatial 
       Constructii sustenabile 
       Textile si moda 
       Mostenire culturala 
       Entrepreneuriat 
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Capitol Descriere 

Tipul si marimea clientilor 
solicitanti 

 X IMM (<249 angajati) 
      Industrial (250-500 angajati) 
       Intreprindere mare (>500 angajati) 
       Inventator 
       Altele 
       INCD 
  X  Universitate 

Cooperare internationala 
existenta 

        Da 
  X   Nu 

Alte comentarii  

Certificari si standarde Nivel laborator TRL4 

Anexa Foto produs, etc 

.  
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                            
          122 

  

x 

 

Capitol Descriere 

Titlu Pulberi piezoelectrice pe baza de PZT pentru aplicatii in actuatoare 

Proiect  „Sistem rapid de proces şi producţie pentru producţia cu randament, flexibilitate şi 
eficienţă ridicată a componentelor miniaturizate fabricate dintr-o gamă largă de 
materiale”-Micro-FAST - FP7-2013-NMP-ICT-FOF(RTD) 

Rezumat 
(1-500 caractere) 

Pulberi ceramice nanostructurate pe baza de PZT co-dopat cu La si Nb, cu morfologie 
controlata. Forma relativ rotunjita a particulelor si granulatia in intervalul  0 – 50 µm le 
recomanda pentru sinterizare rapida. 

Avantaje si inovatie 
(50-200 caractere) 

Procesarea prin pulverizare (spray-drying) a suspensiilor obtinute hidrotermal contribuie 
la scaderea consumurilor energetice prin inlaturarea etapei de uscare in etuva si conduce 
la obtinerea de materiale pulverulente cu morfologie rotunjita si grad redus de 
aglomerare.  

Stadiul de dezvoltare      Existent pe piata 
     In curs de negociere pentru valorificare 
     Produs/tehnologie/ prototip accesibil pentru demonstrare 
 X In dezvoltare testat in laborator  

Comentarii privind stadiul de 
dezvoltare 

Transfer tehnologic 

   Sursa de finantare       Eurostars 
 X   Program european (FP6,FP7, etc.) 
      Program national de C&D 
      Altele 
      Fonduri private 

Stadiul proprietatii intelectuale      Copyright 
      Drepturi pentru Design 
      Patent propus 
      Patent acordat 
 X   Know-how 

Cuvinte cheie Sinteza hidrotermala, ceramice piezoelectrice, spray-drying 

Responsabil Dr. Ing. Roxana M. Piticescu 

Sector de aplicatie       Agro-alimentar 
      Auto, transport , logistica 
      Industrie extractiva - metalurgie neferoasa 
      Deseuri, reciclare, valorificare materiale 

     Industrie durabila- procedee de limitare a poluarii,    instrumente utile de 
monitorizare, masurare si urmarire 

       Eco-tehnologii, dezvoltare durabila, industrie durabila, performante 
       Biochimie 
       Industrii creative 
       Mediu 
       Sanatate 
       ICT 
       Energie 
       Industrie si servicii maritime 
  X   Materiale 
  X   Nano-Microtehnologii 
  X   Spatiu, aerospatial 
       Constructii sustenabile 
       Textile si moda 
       Mostenire culturala 
  X   Antreprenoriat 
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Capitol Descriere 

Tipul si marimea clientilor 
solicitanti 

  X   IMM (<249 angajati) 
  X   Industrial (250-500 angajati) 
       Intreprindere mare (>500 angajati) 
       Inventator 
       Altele 
       INCD 
  X  Universitate 

Cooperare internationala 
existenta 

  X  Da 
      Nu 

Alte comentarii Nivel laborator – TRL4 

Certificari si standarde  

Anexa Pulbere de PZT dopat cu La si Nb 
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Capitol Descriere 

Titlu Pulberi ceramice nanostructurate pe baza de zirconie stabilizata, cu morfologie controlata 

Proiect  „Sistem rapid de proces şi producţie pentru producţia cu randament, flexibilitate şi 
eficienţă ridicată a componentelor miniaturizate fabricate dintr-o gamă largă de materiale”-
Micro-FAST - FP7-2013-NMP-ICT-FOF(RTD) 

Rezumat 
(1-500 caractere) 

Pulberi ceramice nanostructurate pe baza de zirconie stabilizata cu ytrie si dopata cu Ce, 
obtinute hidrotrermal si procesate prin metoda spray-drying, destinate sinterizarii rapide. 

Avantaje si inovatie 
(50-200 caractere) 

Procesarea prin pulverizare (spray-drying) a suspensiilor obtinute hidrotermal contribuie la 
scaderea consumurilor energetice prin eliminarea etapei de uscare in etuva si conduce la 
obtinerea de materiale pulverulente cu morfologie rotunjita si grad redus de aglomerare.  

Stadiul de dezvoltare      Existent pe piata 
     In curs de negociere pentru valorificare 
     Produs/tehnologie/ prototip accesibil pentru demonstrare 
 X In dezvoltare testat in laborator  

Comentarii privind stadiul de 
dezvoltare 

Transfer tehnologic 

   Sursa de finantare       Eurostars 
 X   Program european (FP6,FP7, etc.) 
      Program national de C&D 
      Altele 
      Fonduri private 

Stadiul proprietatii 
intelectuale 

     Copyright 
      Drepturi pentru Design 
      Patent propus 
      Patent acordat 
 X   Know-how 

Cuvinte cheie Sinteza hidrotermala, pulberi nanostructurate pentru aplicatii in mecanica fina, spray-
drying 

Responsabil Dr. Ing. Radu R. Piticescu 

Sector de aplicatie       Agro-alimentar 
      Auto, transport , logistica 
      Industrie extractiva - metalurgie neferoasa 
      Deseuri, reciclare, valorificare materiale 

     Industrie durabila- procedee de limitare a poluarii,    instrumente utile de monitorizare, 
masurare si urmarire 

       Eco-tehnologii, dezvoltare durabila, industrie durabila, performante 
       Biochimie 
       Industrii creative 
       Mediu 
       Sanatate 
       ICT 
       Energie 
       Industrie si servicii maritime 
  X   Materiale 
  X   Nano-Microtehnologii 
       Spatiu, aerospatial 
       Constructii sustenabile 
       Textile si moda 
       Mostenire culturala 
  X  Antreprenoriat 
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Capitol Descriere 

Tipul si marimea clientilor 
solicitanti 

 X    IMM (<249 angajati) 
 X    Industrial (250-500 angajati) 
       Intreprindere mare (>500 angajati) 
       Inventator 
       Altele 
       INCD 
  X  Universitate 

Cooperare internationala 
existenta 

  X  Da 
      Nu 

Alte comentarii Nivel laborator - TRL4 

Certificari si standarde  

Anexa Zirconie stabilizata, dopata cu Ce – pulbere si piese sinterizate 
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x 

 

 

Capitol Descriere 

Titlu Tehnologie laborator de obtinere filme subțiri Sb-Te-Me1-Me2 (Me= Ag, Pb, Zn, Sn) pentru 
aplicații în conversia termoelectrică a energiei 

Proiect Materiale metalice avansate cu proprietăţi termoelectrice ridicate - 12N/2016 

Rezumat 
(1-500 caractere) 

Straturi secvențiale de filme subțiri Sb-Te/Me1-Me2/Sb-Te depuse electrochimic din soluții 
apoase pe substrat conductor (Cu) și tratate termic în vederea omogenizării compoziției 
chimice și a aderenței la substrat. 

Avantaje si inovatie 
(50-200 caractere) 

Depunerea electrochimică elimină dezavantajele procedeelor clasice de obținere (CVD, 
PVD, etc.). Este un process facil, fără a utiliza echipamente complexe și desfășurat la 
temperatura ambiantă. 

Stadiul de dezvoltare      Existent pe piata 
     In curs de negociere pentru valorificare 
     Produs/tehnologie/ prototip accesibil pentru demonstrare 
     x In dezvoltare testat in laborator 

Comentarii privind stadiul de 
dezvoltare 

Transfer tehnologic 

   Sursa de finantare       Eurostars 
      Program european (FP6,FP7, etc.) 
  x    Program national de C&D 
      Altele 
      Fonduri private 

Stadiul proprietatii 
intelectuale 

     Copyright 
      Drepturi pentru Design 
      Patent propus 
      Patent acordat 
      Know-how 

Cuvinte cheie Filme subțiri, aliaje, conversie termoelectrică, tratament termic 

Responsabil  

Sector de aplicatie       Agro-alimentar 
      Auto, transport , logistica 
      Industrie extractiva - metalurgie neferoasa 
      Deseuri, reciclare, valorificare materiale 

     Industrie durabila- procedee de limitare a poluarii,    instrumente utile de monitorizare, 
masurare si urmarire 

     x Eco-tehnologii, dezvoltare durabila, industrie durabila, performante 
       Biochimie 
       Industrii creative 
       Mediu 
       Sanatate 
       ICT 
  x x    Energie 
       Industrie si servicii maritime 
     x  Materiale 
       Nano-Microtehnologii 
       Spatiu, aerospatial 
       Constructii sustenabile 
       Textile si moda 
       Mostenire culturala 
       Entrepreneuriat 

Tipul si marimea clientilor 
solicitanti 

  x x   IMM (<249 angajati) 
      Industrial (250-500 angajati) 
       Intreprindere mare (>500 angajati) 
       Inventator 
       Altele 
       INCD 
       Universitate 

Cooperare internationala 
existenta 

        Da 
     x  Nu 
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Capitol Descriere 

Alte comentarii  

Certificari si standarde  

Anexa Foto produs, etc. 
 

             
Microfotografie optica secţiune film    Microfotografia SEM 
 
Compoziția chimică: 
Filme secvențiale Sb-Te/Ag-Pb/Sb-Te: 

Element Sb Te Ag Pb 

% gr. 1-5 15-20 1-5 60-70 

 
Filme secvențiale Sb-Te/Zn-Sn/Sb-Te: 

Element Sb Te Zn Sn 

% gr. 8-10 60-70 8-10 8-10 
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x 

 

Capitol Descriere 

Titlu Tehnologie de laborator de obținere aliaje cu entropie înaltă pentru role laminor 

Proiect HEADURCOR 

Rezumat 
(1-500 caractere) 

Constă în obținerea unui aliaj cu entropie înaltă, prelucrabil și cu duritate ridicată pentru 
fabricarea rolelor de laminor. Procedeul propus se bazeaza pe caracteristica speciala a 
aliajelor din sistemul AlCrFeMnNi, de a avea o duritate relativ redusă în stare turnată (aprox 
400HV) și de a ajunge la durități mult mai ridicate (aprox 1000HV) după un tratament termic 
relativ simplu, de omogenizare. 

Avantaje si inovatie 
(50-200 caractere) 

 se elimină necesitatea tratamentelor superficiale de acoperiri durificatoare 

 prelucrarea aliajului in stare turnată este mult îmbunătățită ;  

 se obţine o stabilitate structurală înaltă a pieselor fabricate 

Stadiul de dezvoltare      Existent pe piata 
     In curs de negociere pentru valorificare 
     Produs/tehnologie/ prototip accesibil pentru demonstrare 
 x  In dezvoltare testat in laborator 

Comentarii privind stadiul de 
dezvoltare 

Transfer tehnologic 

   Sursa de finantare       Eurostars 
      Program european (FP6,FP7, etc.) 
 x   Program national de C&D 
      Altele 
      Fonduri private 

Stadiul proprietatii 
intelectuale 

     Copyright 
      Drepturi pentru Design 
X    Patent propus 
      Patent acordat 
      Know-how 

Cuvinte cheie  

Responsabil Dr. ing. Dumitru Mitrica 

Sector de aplicatie       Agro-alimentar 
      Auto, transport , logistica 
      Industrie extractiva - metalurgie neferoasa 
      Deseuri, reciclare, valorificare materiale 

     Industrie durabila- procedee de limitare a poluarii,    instrumente utile de monitorizare, 
masurare si urmarire 

       Eco-tehnologii, dezvoltare durabila, industrie durabila, performante 
       Biochimie 
       Industrii creative 
       Mediu 
       Sanatate 
       ICT 
       Energie 
       Industrie si servicii maritime 
X     Materiale 
       Nano-Microtehnologii 
       Spatiu, aerospatial 
       Constructii sustenabile 
       Textile si moda 
       Mostenire culturala 
       Entrepreneuriat 

Tipul si marimea clientilor 
solicitanti 

X      IMM (<249 angajati) 
X      Industrial (250-500 angajati) 
X       Intreprindere mare (>500 angajati) 
       Inventator 
       Altele 
       INCD 
       Universitate 
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Capitol Descriere 

Cooperare internationala 
existenta 

        Da 
 X     Nu 

Alte comentarii  

Certificari si standarde  

Anexa Foto produs, etc. 
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x 

 

 

Capitol Descriere 

Titlu Lingou aliaje Sb-Te-Me1-Me2 (Me=Ag, Pb, Zn, Sn) pentru aplicații în conversia 
termoelectrică a energiei. 
Obținerea de benzi prin retopire și răcire ultrarapidă. 

Proiect Materiale metalice avansate cu proprietăţi termoelectrice ridicate - 12N/2016 

Rezumat 
(1-500 caractere) 

Aliaje din sistemul Sb-Te-Me1-Me2 obținute prin aliere directă în cuptor electric cu 
utilizarea de metale pure și/sau prealiaje, si fluxuri de protecție și atmosferă de gaze inerte 
(Ag) 

Avantaje si inovatie 
(50-200 caractere) 

Alierea directă elimină dezavantajele metodelor utilizate în prezent pentru obținerea de 
aliaje termoelectrice Sb-Te: CVD, PVD, etc. 

Stadiul de dezvoltare      Existent pe piata 
     In curs de negociere pentru valorificare 
     Produs/tehnologie/ prototip accesibil pentru demonstrare 
    x In dezvoltare testat in laborator 

Comentarii privind stadiul de 
dezvoltare 

Transfer tehnologic 

   Sursa de finantare       Eurostars 
      Program european (FP6,FP7, etc.) 
     x Program national de C&D 
      Altele 
      Fonduri private 

Stadiul proprietatii 
intelectuale 

     Copyright 
      Drepturi pentru Design 
      Patent propus 
      Patent acordat 
      Know-how 

Cuvinte cheie Aliaje, aliere directă, conversie termoelectrică,  

Responsabil  

Sector de aplicatie       Agro-alimentar 
      Auto, transport , logistica 
      x Industrie extractiva - metalurgie neferoasa 
      Deseuri, reciclare, valorificare materiale 

     Industrie durabila- procedee de limitare a poluarii,    instrumente utile de monitorizare, 
masurare si urmarire 

       Eco-tehnologii, dezvoltare durabila, industrie durabila, performante 
       Biochimie 
       Industrii creative 
       Mediu 
       Sanatate 
       ICT 
  x x    Energie 
       Industrie si servicii maritime 
     x  Materiale 
       Nano-Microtehnologii 
       Spatiu, aerospatial 
       Constructii sustenabile 
       Textile si moda 
       Mostenire culturala 
       Entrepreneuriat 

Tipul si marimea clientilor 
solicitanti 

  x x   IMM (<249 angajati) 
      Industrial (250-500 angajati) 
       Intreprindere mare (>500 angajati) 
       Inventator 
       Altele 
       INCD 
       Universitate 

Cooperare internationala 
existenta 

        Da 
     x  Nu 
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Capitol Descriere 

Alte comentarii  

Certificari si standarde  

Anexa Foto produs, etc. 
 

             
     Lingou aliaje Sb-Te-Me1-Me2           Benzi răcite ultrarapid 
 

   
                 Aliaj Sb-Te-Ag-Pb                   Aliaj Sb-Te-Zn-Sn 

Microfotografii analiza microscopică 
 

   
Aliaj Sb-Te-Ag-Pb                   Aliaj Sb-Te-Zn-Sn 

Microfotografii SEM 
 

Compoziția chimică: 
Aliaje Sb-Te-Ag-Pb: 

Element Sb Te Ag Pb 

% gr. 5-10 15-20 5-10 55-60 

 
Aliaje Sb-Te-Zn-Sn: 

Element Sb Te Zn Sn 

% gr. 8-10 8-10 35-40 35-40 
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ANEXA 6 

7.1.7 LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE/TEHNICE IN REVISTE DE SPECIALITATE FĂRĂ COTAŢIE ISI . 
 

 

 

2016 

 

1. , “Microstructure and corrosion resistance of electrodeposited Zn-Ni-P thin films”, U.P.B. Scientific 
Bulletin Series B, vol. 78, no. 1 (2016), 185-192. I. Constantin, P. Moldovan 
 

2.  “Mechanically Alloyed High Entropy Composite”, IOP Conference Series: Materials Science and 
Engineering, vol. 145 (2016), 072007. G. Popescu, M. A. Matara, I. Csaki, C.A. Popescu, D. Mitrică, V. 
Soare, I. Carcea 
 

3. , “Innovative approach for the valorization of useful metals from waste electric and electronic 
equipment (WEEE)”, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 145 (2016), 
022039. V. Soare, M. Burada, D. V. Dumitrescu, I. Constantin, V. Soare, A. M. J. Popescu, I. Carcea 
 

4. , “SUPERMAT- A virtual Center for sustainable development of Advanced Materials operating under 
extreme conditions”, Physica Status Solidi C 13, No. 10–12, p. 1023–1027 (2016) / DOI 
10.1002/pssc.201600132, Radu R. Piticescu, Santiago Cuesta-Lopez, Antonio Rinaldi, Marina Urbina, Yi 
Qin, Peter Szakalos, Alain Largeteau 
 

5.  “Research on heavy metals translocation from soil amended with LF slag in wheat grains”, Conference 

Proceedings, Book3 Vol. 2, pp. 281-286 –  ISBN 978-619-7105-62-9 / ISSN 1314-2704, Mihalache M., 

Ilie L., Marin D.I., Mihalache Daniela, Anger Ildiko. 

 

 

 

  



 

                                                                                                                                            
          133 

  

ANEXA 7 

 
7.1.8  COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PREZENTATE LA CONFERINŢE INTERNAŢIONALE. 

 

2016 
1. G. Popescu, M. A. Matara, I. Csaki, C.A. Popescu, D. Mitrică, V. Soare, I. Carcea, “Mechanically Alloyed 

High Entropy Composite”, ModTech 2016 International Conference – Modern Technologies in Industrial 
Engineering”, 15-18 June 2016, Iasi, Romania. 
 

2. V. Soare, M. Burada, D. V. Dumitrescu, I. Constantin, V. Soare, A. M. J. Popescu, I. Carcea, “Innovative 
approach for the valorization of useful metals from waste electric and electronic equipment (WEEE)”, 
ModTech 2016 International Conference – Modern Technologies in Industrial Engineering”, 15-18 June 
2016, Iasi, Romania. 
 

3. D. Mitrica, V. Soare, I. Constantin, M. Olaru, V. Badilita, V. Soare, F. Stoiciu, G. Popescu, I. Carcea, 
“Influence of the heat treatment processes on the properties of high entropy alloys based on Al-Cr-Fe-
Mn-Ni system”, The 3rd Mediterranean Conference on Heat Treatment and Surface Engineering – 
MCHTSE2016, 26-28 September 2016, Portoroz, Slovenia. 
 

4. I. Carcea, G. Buluc, B. Florea, V. Soare, G. Popescu, R. Chelariu, “Microstructure and wear resistance 
FeNiCrMnCuAlSi and FeNiCrMnAl high entropy alloys characterization”, The 3rd Mediterranean 
Conference on Heat Treatment and Surface Engineering – MCHTSE2016, 26-28 September 2016, 
Portoroz, Slovenia. 
 

5. G. Popescu, I. Csaki, C. Popescu, M. A. Matara, R. Trusca, E. Vasile, D. Mitrica, “Microstructure and 
hardness investigation on high entropy alloy matrix composite material reinforced with graphite 
particles”, The 3rd Mediterranean Conference on Heat Treatment and Surface Engineering – 
MCHTSE2016, 26-28 September 2016, Portoroz, Slovenia. 
 

6. I. Csaki, G. Popescu, M. A. Matara, R. Trusca, V. Soare, D. Mitrica, “Structural Evolution of 
AlCrFeNiMn/Graphite During Mechanical Alloying from 5 to 40 Hours”, WORLD PM2016- Congress and 
exhibition, 9-13 October 2016, Hamburg, Germany. 
 

7. A. M. Popescu, V. Soare, C. Donath, E. I. Neascu, I. Constantin, M. Burada, V. Constantin, ”The application 
of deep eutectic solvent ionic liquids for electrocatalytic dissolution and recovery of metals from WEEE”, 
International Conference of Physical Chemistry RomPhysChem-16, 21-23 September 2016, Galati, 
Romania. 
 

8. Sorin Vizireanu, Gheorghe Dinescu, Catalin-Romeo Luculescu, Ruxandra Birjega, Angela Vlad, Rodica 
Zavoianu, Bogdan Cojocaru, Andrei Sarbu, Tudor Sandu, Luminita Mara, Corina Bradu, “2D-
Nanostructured carbon material growth on ceramic foams by Radiofrequency Plasma-Beam-Enhanced 
Chemical Vapor Deposition”, 11th International Conference on Physics of Advanced Materials (ICPAM-
11)”, 08-14 septembrie 2016, Cluj-Napoca, Romania 
 

9. Lavinia Gabriela Popescu, Eniko Volceanov, Ecaterina Matei, Ildiko Anger, Alexandra-Georgiana Moise, 
“Aspecte de mediu la stabilizarea zgurilor metalurgice (LF) utilizate în agricultura sustenabilă / 
Environmental aspects of the use of stabilized metallurgical ladle furnace (LS) slags in sustainable 
agriculture”, A 12-a Conferință de Știința și Ingineria Materialelor Oxidice – CONSILOX 12”, 16-20 
septembrie 2016, Sinaia, Romania 
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10. Lenuța Enache, Petre Capotă, Luminița Mara, Eleonora Neagu, Victoria Soare, Victoria Purcaru, Laura 

Bărbulescu, “Posibilități analitice de determinare prin ICP-OES a microelementelor din deseurile solide 
rezultate din industria extractivă”, “The XXXIV-th Romanian Chemistry Conference”, Secțiunea II: Chimie 
Anorganică, bioanorganică și analitică, 04-07 octombrie 2016, Călimănești-Căciulata, Jud. Vâlcea, 
Romania 
 

11. Andreea Ioana Chirea, Teodor Velea, Eleonora Luminița Mara, Alexandra Georgiana Moise, Vasile Predica, 
Dumitru Valentin Drăguț, Mihai Ghiță, Ana Maria Mocioiu, “Research on Complex Characterization of 
Hazardous Chemical Wastes Containing Chromium”, The 19th edition of International Symposium 
“Environment and Industry”, 13-14  Octombrie 2016, Bucuresti, Romania; 
 

12. Alexandra-Georgiana Moise, Teodor Velea, Luminiţa Mara, Ioana Andreea Chirea, Vasile Predica, Daniel-
Cristian Mihăiescu, Valentin Draguţ, Mihai Ghiţă, “Complex Characteristics Evaluation of Different Types 
of Wastes Containing Iron Regarding the Environment Impact of Their Storage”, The 19th edition of 
International Symposium “Environment and Industry”, 13-14 Octombrie 2016, Bucuresti, Romania; 
 

13. A.G. Moise, T. Velea, C. Predescu, L. Mara, A. Chirea, V. Predica, L. Gherghe, C. Rusti, V. Dragut, 
“Technological Process of Iron Recovery From Mining and Metallurgical Industry Effluents”, “The 6th 
International Conference on Materials Science and Technologies – RoMat 2016”, 9-12 Noiembrie, 2016, 
Bucuresti, Romania ; 
 

14. : Eugenia GAMENT, Mariana MARINESCU, Vera CARABULEA,Georgiana PLOPEANU, Ildiko ANGER, 
“Microwave-Assisted Leaching of Chalcopyrite Concentrate in Ferric Sulphate Media”, “The 6th 
International Conference on Materials Science and Technologies – RoMat 2016”, 9-12 Noiembrie, 2016, 
Bucuresti, Romania; 
 

15. A. Chirea, T. Velea, C. Predescu, I. Calinescu, L. Mara, V. Predica, G. Moise, L. Gherghe, M. Ghita, V. 
Dragut, “Impact of a metallurgical  slag  on some chemical characteristics of an acid soil”, “15th 
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ANEXA 8 
 
 

7.1.9.  STUDII PROSPECTIVE ŞI TEHNOLOGICE, NORMATIVE, PROCEDURI, METODOLOGII ŞI PLANURI 
TEHNICE, NOI SAU PERFECŢIONATE, COMANDATE SAU UTILIZATE DE BENEFICIAR. 

 
 
 
 

Nr.crt. Titlul 
Operatorul economic/ 

Beneficiar 
Numărul contractului/ 

protocolului 

1 

Nou concept tehnologic privind obţinerea 
şi valorificarea fierului sub formă de oxizi 
magnetici sau sub formă de fier ultrapur 
prin electroliză din ape uzate de proces şi 

deşeuri industriale impure. 

- SC CUPRU MIN SA Abrud – 
Exploatarea Minieră Roşia 

Poieni; 
- companii de tip S.R.L. care 

depozitează şi prelucreză 
deşeuri industriale cu conţinut 

de fier. 

Contract PN 16 20 
PN 16 20 01 01 

2 

Minimizarea riscului poluării mediului cu 
compuși metalici toxici si periculoși 
prezenți in deșeurile industriale ale 

uzinelor chimice închise: eliminarea si 
valorificarea cromului. 

Companii de tip S.R.L. care 
depozitează şi prelucreză 

deşeuri industriale cu conţinut 
de crom 

Contract PN 16 20 
PN 16 20 01 02 

3 

Nou concept tehnologic privind 
revitalizarea eco-eficienta si durabila a 
terenurilor industriale abandonate prin 
imobilizarea compusilor cu continut de 

metale toxice 

Autorităţi locale în zonele cu 
terenuri industriale abandonate 

şi poluate cu metale grele 

Contract PN 16 20 
PN 16 20 01 03 

4 
Materiale cu gradient funcțional pentru 

aplicații in condiții extreme de mediu 
obținute prin tehnica EB-PVD 

 
Contract PN 16 20 

PN 16 20 02 01 

5 

Studii privind elaborarea unei metode de 
laborator pentru obţinerea de materiale 

metalice semiconductoare Ti-Ni-Sn-V prin 
topire în cuptor cu inducţie, retopirea 

aliajului şi răcirea ultrarapidă a topiturii 
sub formă de benzi 

Universitatea Politehnica din 
Bucureşti, Facultatea de Ştiinţa 

si Ingineria Materialelor. 
CNC LTD Exim SRL Bucureşti 

S.C. COSFEL ACTUAL S.R.L 
Bucureşti 

Universitatea Bucureşti – 
Facultatea de Fizică Măgurele, 

Ilfov 

Contract PN 16 20 
PN 16 20 02 02 

6 

Studii privind elaborarea unei metode de 
laborator pentru obţinerea de materiale 

metalice semiconductoare Ti-Ni-Sn-V prin 
evaporarea elementelor componente cu 
flux de electroni şi depunerea aliajului pe 

un substrat. 

Universitatea Politehnica din 
Bucureşti, Facultatea de Ştiinţa 

si Ingineria Materialelor. 
CNC LTD Exim SRL Bucureşti 

S.C. COSFEL ACTUAL S.R.L 
Bucureşti 

Universitatea Bucureşti – 
Facultatea de Fizică Măgurele, 

Ilfov 

Contract PN 16 20 
PN 16 20 02 02 

7 
Ingineria suprafețelor materialelor hibride 
nanostructurate obtinute la presiuni înalte 

pentru aplicații in domeniul senzorilor 
 

Contract PN 16 20 
PN 16 20 03 01 
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Nr.crt. Titlul 
Operatorul economic/ 

Beneficiar 
Numărul contractului/ 

protocolului 

8 

Cercetari avansate privind noi tehnologii 
de încapsulare a materialelor cu 

schimbare de faza pentru stocarea 
energiei termice 

 
Contract PN 16 20 

PN 16 20 03 02 

9 
Filme macroscopice de grafene 3D. 

Obtinere pe cale umeda si evaluarea 
arhitecturii suprafetei. 

NANOM MENS srl 
Contract PN 16 20 

PN 16 20 03 03 

10 
Aliaje cu entropie înaltă pentru aplicații în 

industria energetica. 

1. SC RANCON SRL Iasi 
 

2. Facultatea de Ştiinţa 
Materialelor – Universitatea 

Politehnica Bucureşti 
 

3. SC CCPPR SA Alba Iulia 
 

4. COSFEL ACTUAL SRL Bucureşti 
 

Contract PN 16 20 
PN 16 20 03 04 

11 

 
Studii privind elaborarea unui model 
conceptual metode de obținere aliaje 

 Sn-M 

Universitatea Politehnica din 
Bucureşti, Facultatea de Ştiinţa 

si Ingineria Materialelor. 
CNC LTD Exim SRL Bucureşti 

S.C. COSFEL ACTUAL S.R.L 
Bucureşti 

Universitatea Bucureşti – 
Facultatea de Fizică Măgurele, 

Ilfov 

Contract PN 16 20 
PN 16 20 03 05 

12 

Tehnici analitice integrate pentru 
evaluarea potentialului de utilizare a  unor 

materii prime naturale indigene in 
obtinerea biomaterialelor nanostructurate 

pe baza de fosfat de calciu 

Firma producatoare de 
implanturi dentare si 

ortopedice; 
Firma producatoare de 

eliberatori locali de 
medicamente 

Contract PN 16 20 
PN 16 20 04 01 

13 
Evaluarea stabilității structurale indusă 

termic în materiale avansate pe bază de 
zirconie dopată cu pământuri rare 

 
Contract PN 16 20 

PN 16 20 04 02 

14 

Stabilirea și caracterizarea zonelor de 
prelevare a materiilor prime secundare. 

Prelevarea și caracterizarea probelor. 
Evidențierea preliminară a biosolubilizării. 

Agenti economici care 
proceseaza/poseda resurselor 

minerale cu conținut de metale 
neferoase/critice 

16/2016 

15 

Studii privind elaborarea unei tehnologii 
de obținere role și bucșe de laminor prin 

topire in cuptor cu inductie/turnare si 
tratament termic 

Universitatea Politehnica din 
Bucureşti, Facultatea de Ştiinţa 

si Ingineria Materialelor. 
Universitatea Tehnică Gheorghe 

Asachi din Iaşi, Facultatea de 
Ştiinţa si Ingineria Materialelor. 

S.C. RANCON S.A. 

PNCD II 270/2014 
HEADURCOR 

16 
Studii privind elaborarea unei tehnologii 
de obținere role și bucșe de laminor prin 

aliere mecanică/presare/sinterizare 

Universitatea Politehnica din 
Bucureşti, Facultatea de Ştiinţa 

si Ingineria Materialelor. 

PNCD II 270/2014 
HEADURCOR 
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Nr.crt. Titlul 
Operatorul economic/ 

Beneficiar 
Numărul contractului/ 

protocolului 
Universitatea Tehnică Gheorghe 

Asachi din Iaşi, Facultatea de 
Ştiinţa si Ingineria Materialelor. 

S.C. RANCON S.A. 

17 
Studii privind elaborarea unei tehnologii 
de topire DEEE si tratare gaze rezultate in 

câmp de microunde 
S.C. CLAUDIU TOPROM S.R.L 

PNCD II 82/2014 
ECROMICROREC 

18 

Studii privind elaborarea unei tehnologii 
de recuperarea a metalelor utile prin 
dizolvare anodica si electrodepunere 

selectiva in medii acide/alcaline si lichide 
ionice 

Universitatea Politehnica din 
Bucureşti, Facultatea de Ştiinţa 

si Ingineria Materialelor. 
Institutul de chimie fizica - Ilie 

Murgulescu 
S.C. CLAUDIU TOPROM S.R.L 

PNCD II 82/2014 
ECROMICROREC 

 

 


