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PREZENTAREA INSTITUTULUI 

 

 

SCURT ISTORIC 

 

La 1 iulie 1966, colective de cercetare din 

ICEM şi ICECHIM şi de proiectare din IPRAN s-au 

unit într-un singur institut: Institutul de Metale Nefe-

roase şi Rare – IMNR.  

Structurată pe trei direcţii: cercetare, proiecta-

re şi microproducţie - transfer tehnologic, activitatea 

institutului s-a axat pe promovarea în industrie a sute 

de tehnologii, studii de fezabilitate, proiecte complexe. 

Peste 200 noi aliaje (pulberi, benzi, sârme, etc.) au 

fost realizate de IMNR pentru agenţii economici din 

ţară ș i export. 

Anul 1990 a însemnat începutul unor restruc-

turări de fond în structura organizatorică a institutului, 

în structura de personal. Astfel, toate centrele de cer-

cetare din ţară au devenit independente.  

În aceste condiţii, strategiile pe termen scurt 

şi mediu au avut ca obiectiv conceperea unui cadru 

organizatoric adecvat, menit să stabilizeze situaţia 

financiară şi personalul şi să creeze condiţiile necesa-

re unei creşteri 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, dictat de subfinanţarea în continuare 

cronică şi de statutul de Societate Comercială, nepotrivit strategiei de dezvoltare a institutului. 

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 şi integrat până în 2008 în Compania „CUPROM”, iar din 

martie 2008, în compania canadiană LAVALIN – SNC. 

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 naț ional, IMNR propune o serie de direcț ii strategice pentru Strategia Naț ională de 

Dezvoltare Durabilă în domeniul metalurgie ș i metalelor neferoase precum ș i pentru Stategia Naț ională în CDI. 

 



 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA A INCDMNR – IMNR 
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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

 

Preşedinte: Dr. ing.  Teodor VELEA Director General INCDMNR 

Membri: Dr. ing. Roxana PITICESCU  Preşedinte Consiliu Ştiinţific INCDMNR  

 Doina TURCU Ministerul Economiei 

 Anişoara COIFAN Ministerul Economiei 

 Elena DINU    Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiiţifică 

 Tatiana Adriana TUDOR    Ministerul Finanţelor Publice 

 Mirona Veronica GIOSAN   
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârtsnice 

Secretar: Ec. Marius SCRAB Director Economic INCDMNR 

 

 

CONSILIUL STIINTIFIC 

 

Dr. ing. Roxana M. PITICESCU Preşedinte  

Dr. ing. Teodor VELEA Director General INCDMNR 

Drd. ing. Luminiţa MARA Vicepreşedinte 

Ing. Mircea GORINOIU Secretar 

Dr. ing. Radu R PITICESCU Membru permanent 

Fiz. Viorel BADILITA Membru permanent 

Prof. dr. ing. Dragoș  TALOI Membru invitat 

Prof. dr. Nicolae Anastasiu Membru invitat 

Dr. Siemon Smid Membru invitat 
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COMITETUL DIRECTOR 

Dr. ing.  Teodor VELEA  Director General INCDMNR 

Dr. ing. Roxana PITICESCU Director Ştiinţific INCDMNR 

Ec. Marius ŞCRAB  Director Economic INCDMNR 

Dr. ing. Radu PITICESCU  Director CTT AVANMAT 

    Şef Laborator Materiale Nanostructurate 

Ing. Luminiț a MARA  Şef Laborator Ecotehnologii şi Protecţia Mediului 

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

Dr. geol. Florin STOICIU Ș ef Laborator Caracterizări Microscopice 

Ing. Lenuţa ENACHE  Şef Laborator Analize 

Ing. Adrian CARAGEA  Şef Colectiv Incercări Tehnologice 

 

 

Laboratorul ECOTEHNOLOGII şi PROTECTIA MEDIULUI 

Şef laborator: Ing. Luminiț a MARA 

 tel: (+4021)3522046, (+4021)3522048, (+4021)3522050; fax: (+4021)3522049 

 e-mail: lmara@imnr.ro 

 pag. WEB: www.imnr.ro 

 

 

 

Activităţi de cercetare: 

- Managementul resurselor primare şi secundare,  

- Reciclare deşeuri şi materiale,  

- Tratarea solurilor,  

- Tratarea apelor uzate,  

- Gestionarea deşeurilor industriale,  

- Noi ecotehnologii de mediu, 

- Noi materiale avansate (depuneri în strat,  

implanturi pentru medicina, compozite  

pentru aplicaţii de mediu),  

- Consultanț ă în domeniul ştiinţei şi tehnologiei. 
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Laboratorul MATERIALE NANOSTRUCTURATE 

Şef laborator: Dr. ing. Radu PITICESCU 

 tel: (+4021)3522046, (+4021)3522048, (+4021)3522050; fax: (+4021)3522049 

 e-mail: rpiticescu@imnr.ro 

 pag. WEB: www.imnr.ro 

Activităţi de cercetare: 

Cercetare fundamentală, industrială şi de dezvoltare tehnologică în sinteza prin metode chimice a nanoma-

terialelor ceramice, compozite metalo-ceramice şi hibride cu aplicaţii funcţionale şi structurale pentru: 

- nano-bio-materiale (ceramice, compozite, sisteme hibride anorganic-organic) pentru medicina regenerativă 

şi ingineria ţesuturilor; 

- filme subţiri şi acoperiri avansate funcţionale prin procese hidrotermal-electrochimice şi metode sol-gel co-

loidal; 

- materiale structurale şi cu gradient funcţional pentru energetică neconvenț ională. 

 Laboratorul Materiale Nanostructurate deţine expertiză relevantă în:  

- sinteza chimică umedă a pulberilor ceramice nanocristaline prin: co-precipitare, sol-gel coloidal, hidroter-

mal; 

- sinteza chimică a unor noi tipuri de materiale hibride organo-anorganice prin reacţii in-situ şi funcţionaliza-

re; 

- procese chimice pentru obţinerea de filme ceramice şi hibride nanocristaline (sol-gel, depunere hidroter-

mal-electrolitică, analiza sistemelor coloidale); 

- sinteza nanomaterialelor compozite cu matrice metalică; 

- sinteza pulberilor cu structură miez-înveliş; 

-  procesarea pulberilor ceramice şi compozite; 

- caracterizarea pulberilor şi filmelor nanostructurate prin metode spectrale (UV-VIS, FT-IR); 

- studiul mecanismelor şi cineticii proceselor de sinteză. 
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Laboratorul MATERIALE şi TEHNOLOGII NOI 

Şef laborator: Dr. ing. Vasile SOARE 

 tel: (+4021)3522046, (+4021)3522048, (+4021)3522050; fax: (+4021)3522049 

 e-mail: vivisoare@imnr.ro 

 pag. WEB: www.imnr.ro 

Activităţi de cercetare: 

- Obţinerea materialelor metalice noi, având caracteristici fizico 

- chimice, mecanice şi structurale superioare, din categoria 

aliajelor neferoase de Al, Cu, Ti, lantanide, Ni, compozite cu 

matrice metalică, aliaje care dezvoltă caracteristici speciale 

electrice, magnetice, de rezistentă la coroziune în diferite me-

dii, materiale metalice stocatoare de hidrogen, aliaje nanos-

tructurate; 

- Perfecţionarea şi dezvoltarea de tehnologii noi, neconvenţio-

nale, eficiente şi ecologice , pentru obț inerea de aliaje nefe-

roase, materiale compozite, semifabricate şi produse turnate 

prin procese electrochimice şi metalurgice specifice: codepu-

nere electrochimică în săruri topite, tehnologii avansate de 

elaborare şi turnare în cuptor cu inducţie cu vid înaintat şi atmosferă inertă, turnare în coji  din materiale noi 

(siliconice), în modele gazeificabile, tehnologii  avansate de turnare cu răcire ultrarapidă „melt spinning” pentru 

obţinerea de noi materiale metalice amorfe, tehnologii electrochimice de acoperiri-depunere filme subţiri; 

- Derularea de cercetări ştiinţifice cu caracter fundamental, care conduc la dezvoltarea unor concepte şi metode 

noi pentru procese de sinteză a materialelor metalice cu structuri speciale şi caracteristici superioare şi asigu-

ră conectarea activităţii laboratorului la domeniile de cercetare prioritare naţionale şi europene. 

Laboratorul dispune de personal de cercetare cu înaltă calificare, experienţă şi expertiză în domeniul mate-

rialelor metalice, precum şi de echipamente şi aparatură performante: cuptor cu inducţie de temperaturi înalte cu 

vid şi atmosferă controlată, potenţiostate digitale, cuptoare electrice cu atmosferă inertă şi control digital al tempe-

raturii, celule de electroliză, instalaţie de turnare sub vid, incintă cu atmosferă controlată (glove-box). 

 

Laboratorul CARACTERIZĂRI MICROSCOPICE 

Şef laborator: Dr. geol. Florin STOICIU 

 tel: (+4021)3522046, (+4021)3522048, (+4021)3522050; fax: (+4021)3522049 

 e-mail: fstoiciu@imnr.ro 

 pag. WEB: www.imnr.ro 

 

   

 

Activităţi de cercetare: 

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.  

Acreditare RENAR, Certificat nr. LI 786 / 22.06.2009 
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Laboratorul ANALIZE CHIMICE şi FIZICE 

Şef laborator: Ing. Lenuţa Jana ENACHE 

 tel: (+4021)3522046, (+4021)3522048, (+4021)3522050; fax: (+4021)3522049 

 e-mail: jenache@imnr.ro 

 pag. WEB: www.imnr.ro 

 Acreditare RENAR,  Certificat nr. LI 827/02.11.2009 

Activităţi specifice: 

- Efectuarea de analize chimice, fizico - chimice şi structurale, analize unice sau de serie; 

- Adaptarea şi perfecţionarea unor metode de analiză în vederea obţinerii unor performanţe superioare (ra-

piditate, sensibilitate, precizie); 

- Verificarea unor metode de analiză cunoscute, inclusiv a celor din standardele internaţionale, pentru elabo-

rare de standarde naţionale; 

- Elaborarea unor noi metode de analiză; 

- Analize privind stabilirea compoziţiei chimice, structurii materialelor,  produselor şi subproduselor  rezultate 

în procesele tehnologice din metalurgia metalelor neferoase; 

- Determinarea elementelor majore şi a impurităţilor în metale, aliaje, prealiaje, pulberi metalice, produse 

chimice anorganice, minereuri, minerale, materiale ceramice, refractare, compozite;  

- Identificarea şi cuantificarea fazelor cristaline; 

- Determinarea cristalinităţii; 

- Determinarea dimensiunilor cristalitelor;  

- Analiza structurilor cristaline: indexare, sistem de cristalizare, parametri de reţea; 

- Determinarea microdeformărilor; 

- Determinarea conţinutului de pământuri rare în diferite matrici; 

- Analiza  N, C, S în produse metalice şi nemetalice; 

- Analize pentru factori de mediu (apă, sol);  

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

specifice tehnicii analitice utilizate : 

- Laboratorul de analize chimice: volumetrie şi gravimetrie; 

- Laboratorul de spectrometrie de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv ICP-OES; 

- Laboratorul de spectrometrie de emisie optică cu plasmă de curent continuu DCP; 

- Laboratorul de spectrometrie de absorbţie atomică în flacără (FAAS); 

- Laboratorul de analiză spectrografică; 

- Laboratorul de analiza gazelor (C , S , N); 

- Laboratorul de analiză electrochimică; 

- Laboratorul de spectrometrie de absorbţie moleculară; 

- Laboratorul de difracţie de raze X; 

- Laboratorul de analiză termică complexă ( DTA,TG, DSC, TMA).  
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Colectivul INCERCĂRI TEHNOLOGICE 

Şef laborator: Ing. Adrian CARAGEA 

 tel: (+4021)3522046, (+4021)3522048, (+4021)3522050; fax: (+4021)3522049 

 e-mail: acaragea@imnr.ro 

 pag. WEB: www.imnr.ro 

 Activităţi specifice: 

Producţie de mic tonaj pentru o gamă largă de produse din domeniul metalurgiei neferoase: 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; aliajecupru – 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 standar-

delor române în vigoare sau conform altor norme, precum şi produse pe bază de de metale neferoase, cu caracter 

de unicat. 

 
 
 

CENTRUL DE TRANSFER TEHNOLOGIC  
PENTRU MATERIALE AVANSATE 

 
 

Şef  CTT: Dr. ing. Radu Robert PITICESCU 

 tel: (+4021)3522046, (+4021)3522048, (+4021)3522050; fax: (+4021)3522045 

 e-mail: rpiticescu@imnr.ro 

 pag. WEB: www.imnr.ro/avanmat 

 

CTT AVANMAT îşi propune implementarea, consolidarea şi dezvoltarea în timp a unei reț ele naţionale în 

domeniul materialelor avansate nanostructurate (metalice, ceramice şi compozite) cu proprietăţi de biocompatibili-

tate şi inteligente (senzori, materiale cu caracteristici predeterminate la coroziune/abraziune), vizând valorificarea 

rezultatelor CD în domeniu şi dezvoltarea economico-socială pe termen lung prin întărirea segmentului de între-

prinderi mici şi mijlocii (IMM) şi formarea de noi întreprinderi inovative (IMI), creşterea competitivităţii institutelor de 

CD, IMM şi IMI din domeniul ţintă şi integrarea deplină în circuitul economic european. 

Centru de Transfer Tehnologic pentru Materiale Avansate - CTT AVANMAT furnizează servicii specifice 

activităţilor din domeniul transferului tehnologic: 

  consultanţă în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale; 

  transfer tehnologic în domeniul materialelor avansate şi nanomaterialelor (informare tehnologică 

    beneficiar, asistenţă tehnică achiziţii, transfer tehnologic); 

  asistenţă şi consultanţă implementare tehnologie (asistenţă transfer cunoştinţe şi competenţe,  

    veghe tehnologică, consultanţă, documentare); 

  elaborare program verificări şi testări (evaluare şi audit tehnologic, asistenţă şi consultanţă, definitivare 

    referenţial, verificări şi testări, întocmire raport); 

  planificare resurse (plan de afaceri, analiza pieţei, strategia firmei, evaluare costuri şi investiţii necesare); 

  analiză tehnico-economică (studii de pre-fezabilitate, reactualizare oferte); 

  diseminare informaţii (suport digital, pliante, postere, workshopuri); 

       In cadrul centrului funcţionează Editura AVANMAT care oferă servicii de editare cărţi, reviste, broşuri,  

publicaţii cu ocazia unor evenimente, cărţi de vizită, foi cu antet, fly-ere, pliante, prezentări cu spiră, postere, etc… 
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I. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA 

 

Indicatorii economico-financiari la data de 31.12.2012 fata de BVC 2012 aprobat prin Ordinul MECMA 

nr. 2443/07.11.2012 

                                                                                                                                                                           mii lei 

Nr 
 crt 

INDICATORI 
Nr 
rd 

An 2012 

BVC 
Aprobat 

BVC 
Realizat 

% 

1 2 3 4 5 6=5/4 

1 I. VENITURI TOTALE, din care: 01 6680 6940 103,89 

2 VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 02 6680 6489 97,14 

3   a) Venituri din activitatea de bază*) 03 6050 5669 93,70 

4   b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 430 422 98,14 

5   c) Alte venituri din exploatare 05 200 398 199,00 

6   2. VENITURI FINANCIARE 06 - 451  - 

7   3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 - -  - 

8 II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 6.665 6.921 103,84 

9  1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:   09 6.565 6.392 97,36 

10   a) Bunuri şi servicii 10 1.457 1.215 83,39 

11   b) Cheltuieli de personal, din care: 11 4.300 4.355 101,28 

12     - cheltuieli cu salariile din care: 12 3.300 3.357 101,73 

13    -   indemnizaţiile membrilor consiliului de admin                                                        13 103 103 100,00 

14     - drepturile salariale ale directorului general 14 114 114 100,00 

15     - contribuţii de asigurări sociale de stat  15 686 692 100,87 

16     - contribuţii de asigurări de şomaj 16 10 10 100,00 

17     - contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 172 173 100,58 

18     - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 9 9 100,00 

19     - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 28 28 100,00 

20     - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 8 8 100,00 

21     - contribuţii la fondul de pensii facultative 21 - -  - 

22     - alte cheltuieli de personal, din care: 22 87 78 89,66 

23           - tichete de masă 23 - -  - 

24          - deplasări, detaşări 24 75 72 96,00 

25 
  c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările  
      pentru depreciere 

25 588 589 100,17 

26   d) Cheltuieli de protocol 26 3 4 133,33 

27   e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 35 15  42,86 

28   f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 - -  - 

29 
  g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 
       privind Codul fiscal  

29 22 30 136,36 

30   h) Alte cheltuieli 30 160 184 115,00 

31   2. Cheltuieli financiare, din care: 31 100 530 530,00 

32         - cheltuieli privind dobânzile 32 100 71 71,00 

33         - alte cheltuieli financiare 33  459  - 
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1 2 3 4 5 6=5/4 

34   3. Cheltuieli extraordinare 34  -    -  - 

35 III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) 35 15 19 126,67 

36 IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 2 5 250 

37 V. REZULTATUL NET  37 13 14 107,69 

38 VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 - 2  - 

39 
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA  
       PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 

39 13 12 92,31 

40   a) pentru cointeresarea personalului  40 3 2  66,67 

41   b) pentru finanţarea dezvoltării  institutului naţional 41 8 7 87,50 

42   c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 2 3  150,00 

43 VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care: 43 7.151 5.383 75,28 

44   1. Surse proprii 44 200 8 4,00 

45   2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45 - -  - 

46   3. Credite bancare pentru investiţii 46 - -  - 

47        - interne 47 2.400 1.691 70,46 

48        - externe 48 - -  - 

49   4. Alte surse 49 4.551 3.684 80,95 

50 IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTIŢII, din care:  50 7.151 5.383 75,28 

51   1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului   51 7.151 5.383  75,28 

52   2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52  -  -  - 

53        - interne 53  -  -  - 

54        - externe 54  -  -  - 

55 X. DATE DE FUNDAMENTARE 55  -  -  - 

56   1. Venituri totale (rd. 01) 56 6.680 6.940 103,89 

57   2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 57 6.665 6.921 103,84 

58   3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 58 15 19 126,67 

59   4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 59 79 73 92,41 

60        - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 60 55 51 92,73 

61   5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut    -lei/persoană/lună                                                                                             61 3.294 3.630 110,20 

62   6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 62 3.689 3.886 105,34 

63   7. Rentabilitatea (rd. 58/rd.57*100) 63 0,22 0,27 122,73 

64   8. Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100)/Capital propriu 64 0,30 0,33 110,00 

65   9. Plăţi restante  65 -   -  - 

66 10.Creante de incasat 66 - -  - 

Analizând realizările anului 2012 faţă de prevederile din BVC 2012 aprobat prin Ordin MECMA nr. 2443  

din 07.11.2012 rezulta : 

 Creşterea veniturilor cu 3,89 % 

 Menţionăm că la veniturile totale, inclusiv venituri din activitatea de bază s-au înregistrat şi veniturile 

realizate din fondurile europene în sumă de 615 mii lei din care: 

 POSDRU =  369 mii lei 

 LIFE =   51 mii lei 

 POS 2.2.1 =  195 mii lei 
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Corespunzător acestor venituri s-au realizat şi cheltuieli. Cheltuielile au crescut corelat cu majorarea 

veniturilor. Creşterea cheltuielilor cu salariile s-a făcut în corelaţie cu creşterea veniturilor. 

Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2012 a reflectat voinţa de a promova o cercetare credibilă, la 

standarde de calitate apreciabile, păstrând personalul valoros şi aceasta în condiţiile crizei economice.  

În anul 2012, IMNR a participat la competitii pentru proiecte cu finanţare europeană şi a continuat 

implementarea proiectului major de infrastructură axa POS CCE 2.2.1 ceea ce a avut un impact pozitiv asupra 

activităţii ce CDI. 

În ceea ce priveşte cheltuielile, acestea au fost strict analizate şi dimensionate cu maximum de exigenţă, 

urmărindu-se încadrarea în prevederile din BVC.  

Capital şi rezerve la 31.12.2012             Mii lei 

Nr. 

crt. 
INDICATORI 

Realizat 

2011 

Realizat 
2012 

Diferenţe 

(3-2) 

0 1 2 3 4 

1 Total activ 22.368 24.310 +1.942 

1.1 Active imobilizate 7.028 11.730 +4.702 

1.2 Active circulante (Stocuri, Creanţe, alte valori) 15.332 12.325 -3.007 

1.3 Cheltuieli înregistrate în avans 8 8 - 

2 
Datorii (sume de plătit intr-o perioadă de până 
la un an) 

4.522 7.409 +2.887 

3 Venituri în avans 2.057 1.553 -504 

4 Active circulante nete/datorii curente nete  8.761 3.370 -5.391 

5 Subvenţii pentru investiţii 11.274 10.895 -379 

6 TOTAL ACTIVE minus DATORII CURENTE 15.789 15.100 -689 

7 Patrimoniu Institut Naţional 903 903 - 

8 Rezerve 703 703 - 

9 Rezerve din reevaluare 2.586 2.586 - 

10 Rezultatul REPORTAT -9 -2 +7 

11 Rezultatul net al exerciţiului financiar  +7 +14 +7 

12 Capitaluri proprii (Patrimoniul Net) 4.190 4.204 +14 

In anul 2012 faţă de 2011, valoarea sumei reprezentând „Active Circulante” a scazut cu 3.007 mii lei, 

respectiv de la 15.322 mii lei  la 12.325 mii lei. Aceasta s-a datorat următoarelor influenţe: 

a) Diminuarii soldului de clienti cu 110 mii lei . 

b) Diminuarea  disponibilităţilor în conturi la bănci în 2012 faţă de 2011 cu 852 mii lei, respectiv de la 2.440 mii lei 

la 1.588 mii  lei ; 

c) Diminuarea stocurilor cu 139 mii lei, din care producţie neterminată cu 138 mii lei.  

d) Diminuarea altor creanţe cu 1.906 mii lei, respectiv de la 12.290 mii lei la 10.384 mii lei. 

Soldul înregistrat la 31.12.2012 reprezintă: 

- valoarea subvenţiei de primit de la ANCS, aferentă perioadei de derulare a contractului  253/2010 - 2.2.1.= 

7.315 mii lei (valoare nerambursabila a contractului) 

- valoarea subvenţiei de primit de la Camera de Comert si Industrie aferenta perioadei de derulare a 

contractului POSDRU = 899 mii lei 

- valoarea subventiei de primit de la UE pentru proiectul LIFE  1.282 mii  lei. 

Datoriile curente cu crescut cu 2.887 mii lei reprezentând : 

- Angajarea unei linii de credit în sumă de 2400 mii lei pentru derulare proiect 2.2.1. 

- Datorii comerciale faţă de furnizori au crescut cu 203 mii lei. 

Menţionăm că toate datoriile fiscale faţă de bugetul statului au fost plătite integral şi la termen. 

Activele imobilizate au crescut cu 4.702 mii lei în anul 2012 faţă de anul 2011, ca urmare a achiziţiilor 

aferente desfăşurării proiectelor europene. 
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În cursul anului 2012 in cadrul INCDMNR IMNR misiunile de audit intern desfăşurate în baza Planului de 

audit aprobat de Consiliul de Adminitraţie au fost următoarele: 

- Asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă a salariaţilor Institutului; 

- Modul de efectuare  inventarierii patrimoniului Institutului; 

- Modul de administrare a reţelei  de calculatoare din Institut; 

- Organizarea şi efectuarea arhivării documentelor în Institut; 

În afara misiunilor de audit menţionare, auditorul intern a mai efectuat o misiune de consiliere privind 

"Aprecierea aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului în cele 3 laboratoare de cercetare" 

"din cadrul institutului"; 

Au fost auditate contractele sau subcontractele pentru proiectele de cercetare realizate în institut elaborân-

du-se: 

- 5 Rapoarte şi Certificate de audit aferente temelor de cercetare realizate de personalul institutului în calita-

te de coordonator de program; 

- 2 Rapoarte şi certificate de audit aferente temelor de cercetare realizate de personalul institutului în caliata-

te de partener. 

De asemenea a fost întocmit  şi transmis la MECMA " Raportul  anual privind activitatea de audit public  

intern pe anul 2012" la INCDMNR-IMNR. 

 

 În cursul anului 2012 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. 

In cursul anului 2012 au fost supuse vizei de control financiar preventiv un numar total de 1900 

operatiuni in valoare de  21.000 mii   lei, ce a cuprins toate angajamentele legale de plată, ordonanţări de plată.  

Nu au fost cazuri de refuz de viză a CFPP. 

În baza prevederilor art. 4 din OG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv,  

republicată şi având în vedere prevederile art. 2 alin 1 şi art 3 din OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului 

controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea 

sistemelor de control managerial, s-a emis Decizia nr. 132/13.12.2010 prin care s-a constituit Comisia de Monitori-

zare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al INCDMNR-IMNR. 

Prin această Decizie sunt stabilite principalele atribuţii, modul de organizare şi de lucru, sistemele de con-

trol managerial ce revin conducătorilor de laboratoare şi compartimente funcţionale. 

A fost elaborat şi aprobat Regulamentul de organizare şi de lucru al comisiei. În anul 2012 a fost reactuali-

zat „Programul pentru implementarea-dezvoltarea sistemului de control managerial în INCDMNR-IMNR”, atribuţie 

ce a fost realizata şi al cărui conţinut şi etape au fost  discutate şi aprobate. Etapele în "Programul pentru imple-

mentarea Sistemului de Control Managerial au fost realizate la termenele stabilite. Despre  stadiul implementării  

Sistemului de Control Intern Managerial la IMNR, s-a raportat la MEC – Direcţia Generală de Planificare şi Dezvol-

tare , respectiv: 

- Situaţia centralizatoare anuală privind stadiul implementării şi dezvoltării SCIM la data de 31.12.2012; 

- Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării conform anexa 4.2. la OMFP 1423/2012; 

- Situaţia anuală – raport asupra Sistemului intern de control /managerial la data de 31.12.2012 conform 

Anexa 4.3. la OMFP 1423/2011. 

În baza rezultatelor autoevaluării la 31.12.2012 SCIM este parţial conform  cu  standardele cuprinse în Co-

dul intern/management. 
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II. CRITERII PRIMARE DE PERFORMANTA 

Nr. 

crt. 
DENUMIRE CRITERIU DE PERFORMANTA  Observaţii 

1 Lucrări ştiinţifice / tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI 11 Anexa 1 

2 Lucrări ştiinţifice în curs de publicare în reviste cotate ISI 11 Anexa 2 

3 Cărţi / capitole publicate 1 Anexa 3 

4 Citări în reviste cotate ISI 181 Anexa 4 

5 Brevete acordate 1 Anexa 5 

6 Cereri de brevete 5 Anexa 6 

7 
Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe bre-
vete, omologări sau inovaţii proprii. Studii prospective şi tehnologice şi 
servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare. 

25 Anexa 7 

 

Punctaj cumulat ISI pe lucrări publicate: 25,119   

ANEXA 1 

LUCRARI STIINTIFICE/TEHNICE PUBLICATE în REVISTE DE SPECIALITATE COTATE ISI 

1. R. M. Piticescu, L. M. Popescu, T. Buruiana, 

„Composites containing hydroxyapatite and polyurethane ionomers as bone substitution materials”, 

Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, (ISSN 1842 – 3582),  7 (2012), p. 477 – 485 

2. E. Vasile, L.M. Popescu, R.M. Piticescu, A. Burlacu, T. Buruiana 

 „Physico-chemical and biocompatible properties of hydroxyapatite based composites prepared by an innova-

tive synthesis route”;  Materials Letters, (ISSN: 0167-577X), 79 (2012), p.  85–88 

3.  L. M. Popescu,  R. M. Piticescu,   M. Stoiciu, E. Vasile, R. Truşcă 

„Investigation of thermal behaviour of hybrid nanostructures based on Fe2O3 and PAMAM dendrimers”;  

Journal of Thermal Anaysis and Calorimetry, (ISSN 1388-6150),110 (2012), p.357-362 

4. L. M. Popescu, R. M. Piticescu, G. Doni, A. Danani, 

„Interfacial interactions of Fe3+ with PAMAM dendrimer in different pressure conditions. Molecular dynamics”;  

Revue Roumaine de Chimie, 57 (2012), p. 35-38.  

5. S. Onisei, Y. Pontikes, T. Van Gerven, G.N. Angelopoulus, T. Velea, V. Predica, P. Moldovan 

„Synthesis of inorganic polymers using fly ash and primary lead slag” 

Journal of Hazardous Materials ,  (ISSN 0304-3894)  205-206  (2012) p. 101-110, 

6. S,. Onisei, V. Bădiliţă, F. Stoiciu, T. Velea, V. Predica, C. Lupu, M. Butu, P. Moldovan 

„Mechanochemical activation of copper concentrate and efect on oxidation of metal sulphides” 

Revista de Chimie (Bucharest), (ISSN 0034-7752) 63, 6 (2012) p. 595-597, 

7. R. Teodorescu, V. Badilita, M. Roman, L. Enache, E. Neagu, M. Gheorghe, A. Crisan 

„Optimization of Proces for Total Recovery of Aluminium from Smelting Slag. A. Removal of Soluble Salts” 

Environmemtal Engineering and Management Journal, (ISSN 1582-9596), (eISSN 1843-3707), (2012) 

8. R. Teodorescu, V. Badilita, M. Roman, V. Purcariu, P. Capota, T. Tociu, M. Gheorghe, A. Crisan 

„Optimization of Proces for Total Recovery of Aluminium from Smelting Slag. B. Removal of Aluminium Sulfa-

te”  Environmemtal Engineering and Management Journal, (ISSN 1582-9596), (ISSN 1843-3707), (2012)  

9. M. Corban, I. Roman, R. Trusca, A. Dinischiotu, I. Carceanu, N. Stan, C. Fratila 

„Aspects Regarding Alloying Effect on Electrochemical Stability of the Sintered Titanium ” 

Revista de Chimie (Bucharest), (ISSN 0034-7752) 63, 1 (2012) p. 22-26,  
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10. G. Popescu, V. Soare, D. Mitrica, I. Gheorghe,  

“Obtaining and Characterization of Nanostructured Al-Sr Master Alloys”   2012 TMS Annual Meeting & Exhibi-

tion,Orlando, USA,  Published in the Supplemental Proceedings: vol. 2, pag. 43-50 ISBN 978-1-1182-9609-7,  

11. Galbinasu B. M., Miculescu F., Pirvu D., Ciocan L. T., Herschbach D., Tonko A., Patrascu I., Stoiciu F. 

“Dental tissue- inlay interface structural shift at mechanical and thermal stresses” 

Optoelectronics and Advanced Materials – Rapid Comunications, Vol. 6, No. 3-4, March-April 2012, 

ISSN:1842-6573,  

                                 
 

 ANEXA 2 

LUCRARI STIINTIFICE/TEHNICE în CURS DE PUBLICARE în REVISTE COTATE ISI 

1. E.P. Georgiou, S. Achanta, S. Dosta, J. Fern´andez, P.Matteazzi, J. Kusinski, R.R. Piticescu, J.-P. Celis 

“Structural and tribological properties of supersonic sprayed Fe-Cu-Al-Al2O3 nanostructured cermets”,  

Applied Surface Science (2013), doi:10.1016/j.apsusc.2013.01.072, 

2. A. I. Tudor,  S. N. Valsan, R. R. Piticescu, V. Badilita, B. Vasile, C. Predescu,,  

“Thermal characterization of co-doped TiO2 nanopowders obtained by a hydrothermal procedure”,  

Romania Metalurgia International, ISSN: 1582-2214. 

3. L. M. Popescu, C.F. Rusti, R.M. Piticescu, T. Buruiana, T. Valero and S. Kintzios,,  

“Synthesis and characterization of acid polyurethane–hydroxyapatite composites for biomedical applications”,  

Journal of Composite Materials, ISSN 0021-9983, DOI: 10.1177/0021998312443396 

4. . Grecu, S. N. Valsan, R. R. Piticescu et al,  

“Co environment and magnetic defects in anatase CoxTi1-xO2 nanopowders”,  Applied Physics Letters 

5. T. Velea,  D. Taloi, V. Predica, S.L. Gherghe, L. Mara, A. Ispas 

„Establishing the optimal parameters for the oxidation of sulphurous concentrates with lead content” 

Revista de Chimie (Bucharest), (ISSN 0034-7752) (2012)  

6. T. Velea,  V. Predica, S.L. Gherghe, D. Taloi, L. Mara, A. Ispas 
„Oxidation of low grade complex concentrate in aqueous medium” 
Revista de Chimie (Bucharest), (ISSN 0034-7752) (2012)  

7. Y. Fernandez, M. Ulmanu, I. Anger, E. Maranon, L. Catrillon 
„Use of Romanian Natural Zeolite in the Removal of Copper (II), Zinc (II) and Lead (II) from aqueous solution” 
Water, Air, Soil, (ISSN 0049-6979 , (Print), 1573-2932 (Online)), (2012) 

8. I. Roman, M. L. Soare, C. Fratila, A. Dinischiotu, M. Stan, E. Krasicka-Cydzik   
‟Titanium dioxide nanotubes films electrochemical sensitivity to alkaline phosphatase",  
Hybrid Materials 

9. A. M. Popescu, V. Constantin, M. Olteanu, V. Soare, M. Burada, E. I. Neacşu  
„Morphology and corrosion behavior of Zn-Ni-P thin films  electrolessly deposited from chloride baths”  
Revista de Chimie, ISSN: 0034-7752, 

10. I. Florea, R. M. Florea, O. Bǎlţǎtescu, V. Soare, R. Chelariu, I. Carcea,  „High entropy alloys” 
Journal of optoelectronics and advanced materials , ISSN:1454 – 4164,  

11. R. M. Florea, I. Peter, M. Rosso, D. Mitrica, I. Carcea  
„Microstructural evolution and mechanical properties of AlMg/AlN composite materials obtained "in-situ"  
Journal of optoelectronics and advanced materials , ISSN:1454 – 4164, 
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ANEXA 3 

CARTI / CAPITOLE PUBLICATE 

1. NATURAL ZEOLITES HANDBOOK.  

Bentham Science Publishers Lmt. Eds. Z. A. Antonis & I. J. Vassilis, ISBN 978-1-60805-261-5, 2012; 

  Chap.  3   Zeolite Formation and Deposits, I. Marantos, G. E. Christidis and M. Ulmanu p.28 – 51;   

        Chap.  4   Mineralogy of Natural zeolites, M. Ulmanu, p. 52-69; 

        Chap.  5   Physical and chemical properties, M. Ulmanu, I. Anger p.70 – 102; 

        Chap. 15  Zeolite utilization in solar energy storage and heat exchange, M. Ulmanu, I. Anger, p.369 – 398;  

        Chap. 25  Applications in construction industry, M. Ulmanu, p. 652 – 664 

 

ANEXA 4 

CITARI în REVISTE DE SPECIALITATE COTATE ISI 

Negroiu G., Piticescu R.M., Chitanu G.C., Mihailescu I.N., Zdrentu L., Miroiu M. ”Biocompatibility evaluation of a 

novel hydroxyapatite-polymer coating for medical implants (in vitro tests)”, (2008) Journal of Materials Science: 

Materials in Medicine, 19 (4), pp. 1537-1544 

Număr de citări: 3 

 

Roxana Mioara Piticescu, Laura Madalina Popescu, Tinca Buruiana, „Composites containing hydroxyapatite and 

polyurethane ionomers as bone substitution materials”, (2012) Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures,  

7 p. 477 – 485 

Număr de citări: 1 

 

E. Vasile, L.M. Popescu, R.M. Piticescu, A. Burlacu, T. Buruiana, „Physico-chemical and biocompatible properties 

of hydroxyapatite based composites prepared by an innovative synthesis route”, (2012) Materials Letters, 79 pp.  

85–88 

Număr de citări: 1 

 

Piticescu, RM; Popescu, LM; Giurginca, M; Chitanu, GC; Negroiu, G; “Biocompatible structures based on hybrid 

organic-inorganic nanocrystalline materials”, (2007) JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MA-

TERIALS, 9(11), pp. 3340-3345    

Număr de citări: 1 

 

Piticescu, Robert R.; Piticescu, Roxana M.; Monty, Claude J., „Synthesis of Al-doped ZnO nanomaterials with con-

trolled luminescence ”, (2006) JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, 26(14) pp. 2979-2983    

Număr de citări: 4 

 

Marinescu, Cornelia; Sofronia, Ancuta; Rusti, Cristina; Piticescu, Roxana ; Badilita, Viorel ; Vasile, Eugeniu; Baies, 

Radu; Tanasescu, Speranta „DSC investigation of nanocrystalline TiO2 powder” (2011) JOURNAL OF THERMAL 

ANALYSIS AND CALORIMETRY 103(1), pp. 49-57. 

Număr de citări: 4 

 

M. Popescu, R. M. Piticescu, E. Vasile, D. Taloi, M. Petriceanu, M. Stoiciu, V. Badilita, “The Influence of Synthesis 

Parameters on FeO(OH) / Fe2O3 Formation by Hydrothermal Techniques”, (2010) Zeitschrift fuer Naturforschung 

B – Chemical Sciences, 65b(8) pp. 1024-1032. 

Număr de citări: 1 

 

Strachowski, T; Grzanka, E; Lojkowski, W; Presz, A; Godlewski, M; Yatsunenko, S ; Matysiak, H; Piticescu, RR; 

Monty, CJ, (2007) „Morphology and luminescence properties of zinc oxide nanopowders doped with aluminum ions 

obtained by hydrothermal and vapor condensation methods ” JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 102(7)  
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ANEXA 5 

BREVETE DE INVENTIE ACORDATE 

1. Mihaela Ulmanu, Ildiko Anger, Eugenia Gamenţ, Georgiana Plopenu „Fi-

toremedierea solului poluat cu metale grele” 

Hotarare de acordare brevet nr. 3 /135 / 29.11.2012 

 

ANEXA 6 

LISTA CERERILOR DE BREVET DE INVENTIE INREGISTRATE LA OSIM 

(in curs de examinare) 

1. Radu Robert Piticescu; Rusti Cristina Florentina; Piticescu Roxana Mioara; Popescu Laura Madalina 

„Procedeu hidrotermal – electrochimic in-situ de obtinere a filmelor subtiri nanostructurate din dioxid de titan 

dopat cu cobalt”, Cerere brevet A2012/ 00901 / 29.11.2012 

2. Mara Luminiţa, Predica Vasile, Gheorghiț ă Maria, Enache Lenuţa., Bădiliț ă Viorica, Capotă Petre, Neagu 

Eleonora, Purcaru Viorica, Gherghe Liliana, Ghiț ă Mihai,  Stoiciu Florin, Sârbu Liliana, Bacalum Fănică  „Co-

agulant neconvenț ional pentru purificarea apelor încărcate cu hidrocarburi ș i procedeu de obț inere a aces-

tuia” 

Cerere A/00622/24.08.2012 

3. Teodorescu Romaniţa., Mara Luminiţa. Purcaru V. , Sârbu Liliana, Bacalum Fănică 

„Procedeu de obț inerere a unor agenț i de coagulare prehidrolizaț i pe bază de aluminiu (cloruri ș i policlo-

ruri), suportaț i pe structuri de tip zeolit natural condiț ionat.”  

Cerere A/00718/11.10.2012 

4. Mitrica D-tru, Soare Vasile, Constantin Ionut, Burada Marian, Ghita Mihai 

„Procedeu ș i instalaț ie experimentală de obț inere aliaje de aluminiu poroase cu greutate specifică redusă” 

Cerere A/00809/13.11.2012 

5. Fratila Cornel,  „Electrod si senzor electrochimic pentru masurarea directa a continutului de fosfataza alcalina 

din solutii in scopuri biomedicale” 

Cerere A/00925/03.12.2012 

ANEXA 7 

PRODUSE şi TEHNOLOGII REZULTATE DIN ACTIVITATI DE CERCETARE, BAZATE  

PE BREVETE, OMOLOGARI SAU INOVARI. STUDII PROSPECTIVE şi TEHNOLOGICE  

SI SERVICII REZULTATE DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE. 

1. „Tehnologie de obţinere a cimentului cu cenuşă de termocentrală adiţionată cu ZnO nanostructurat”  - tehno-

logie nouă, cu Cerere Brevet  A/01071 / 26.10.2011 (85% CEPROCIM + 15% IMNR),  

TECNANOECO - 72-184/2008, PNCDI 2 

2. „Compozite nanostructurate pe baza de TiO2/ZnO si cenusi de la termocentrala sintetizate in conditii hidro-

termale “ – produs nou, TECNANOECO - 72-184/2008, PNCDI 2  

3. „Tehnologie de depunere a filmelor subtiri prin tehnica doctor blade ” – tehnologie noua, 

 TECNANOECO - 72-184/2008, PNCDI 2; 

4.  „Tehnologie de obtinere a pulberilor nanostructurate pe baza de ZrO2-Y2O3-Al2O3 pentru acoperiri, cu rol de 

bariera termica, in plasma “ – tehnologie nouă“, GRAZIR - 72-179/2008, PNCDI 2;  
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5. „Acoperiri pe baza de dioxid de titan dopat cu zirconie, pe materiale textile, cu potential de aplicare in fotroca-

taliză“, PN 09 24 02 02; 

6.  “Metoda nouă, necovenț ională de evaluare “in–situ” a contaminării solului cu metale grele”  

EVCONSOL- 32-118/2008, PNCDI2;  

7. “Tehnologie complexa de valorificare a tufului zeolitic cu clinoptilolit in procese de depoluare ape uzate indus-

triale cu continut de hidrocarburi” Contract nr. 12/2011-2012, Program SECTORIAL; 

8. “ Tehnologie micropilot  de preparare a unor agenti de coagulare prehidrolizati, suportati pe materiale naturale 

zeolitice modificate -TUF Na,   prin valorificarea unor deseuri din industria aluminiului secundar (zguri tertiare 

de Al)” Contract nr. 12/2011-2012, Program SECTORIAL;  

9. “Tehnologie micropilot pentru preconditionarea tufului vulcanic cu continut de clinoptilolit” Contract nr. 

12/2011-2012, Program SECTORIAL; 

10. “ Tehnologie micropilot  de preparare a unor agenti de coagulare neconventionali, prehidrolizati, suportati pe 

materiale naturale zeolitice modificate -TUF Na,   prin valorificarea unor deseuri din industria aluminei (noroi 

rosu Bayer)” Contract nr. 12/2011-2012, Program SECTORIAL;  

11. “Tehnologie inovativa de procesare a unor deseuri de aluminiu metal cu obtinerea de fibre ceramice oxidice 

cu dimensiuni micronice si submicronice  prin filare din solutii polimere in camp electric (electrospinning) “ 

CERAFI- PN-II-IN-21-CI-2012 -1- 045; 

12. “Tehnologie inovativă de recuperare  a metalelor preţioase din deşeuri de catalizatori auto şi valorificarea re-

ziduului aluminos”  PN-II-IN-111-CI-2012; 

13. “Tehnologie de recuperare a elementelor utile din deşeuri poluante de pe platforma Târnăveni ”  Contract 

191/2012 (SC ENERGY COM SRL) 

14. “Tehnologie ninovativa nepoluanta pentru purificarea metalelor neferoase şi rare obţinute din subprodusele 

industriei de alumină pentru utilizarea high-tech”  Program Nucleu 24N/2009/Ad.4/2012, PN 09 24 03 01 

15. “Tehnologie pentru intensificarea proceselor hidrometalurgice de oxidare a concentratelor de metale neferoa-

se (concentrate sulfuroase cu plumb) ”  Program Nucleu 24N/2009/Ad.4/2012, PN 09 24 03 04 

16. „Study report on medical waste management and treatment (English, Romanian and Bulgarian version)”, LI-

FE10ENV/RO/731, EU Programe LIFE+ 

17. „Review regarding the technological, environmental and economical aspects of the new proposed medical 

waste treatment method (English, Romanian and Bulgarian version)” 

LIFE10ENV/RO/731, EU Programe LIFE+ 

18. Recommendation paper on medical waste treatment (Romanian and Bulgarian version) 

LIFE10ENV/RO/731, EU Programe LIFE+ 

19. Detailed designs for each functional module of prototype 

LIFE10ENV/RO/731, EU Programe LIFE+ 

20. Terms of reference for manufacturing of prototype components 

LIFE10ENV/RO/731, EU Programe LIFE+ 

21. Report with tests and qualitative reception results  for modules/components purchased 

LIFE10ENV/RO/731, EU Programe LIFE+ 

22. Technical reports on preliminary tests with prototype 

LIFE10ENV/RO/731, EU Programe LIFE+ 

23. Detailed MEDWASTE Dissemination Strategy and Plan 

LIFE10ENV/RO/731, EU Programe LIFE+ 

24. „Tehnologie ecologica de obţinere de aliaje de aluminiu cu porozitate ridicată şi greutate specifica scăzută 

pentru aplicatii industriale”  PN 09240105/2009, PNCDI2 

25.  „Tehnologie laborator de obţinere a compozitelor cu matrice metalică Al-Si-Mg/nitruri prin procedee in-situ” 

PN 09 24 02 04/2009, PNCDI2 
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III. CRITERII SECUNDARE DE PERFORMANTA 

 

Nr. 

crt. 
DENUMIRE CRITERIU DE PERFORMANTA  Observaţii 

1 
Lucrări ştiinţifice / tehnice publicate în alte reviste de specialitate fără 

cotaţie ISI 
11 Anexa 8 

2 
Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de 

program 
18 Anexa 9 

3 
Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale cu participare  

internaţională, cu comitet de program 
7 Anexa 10 

4 
Lista lucrărilor ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale, cu comitet 

de program 
5 Anexa 11 

5 Lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice în ţara 5 Anexa 12 

6 Modele, normative, proceduri, etc. 3 Anexa 13 

ANEXA 8 

LUCRARI STIINTIFICE/TEHNICE PUBLICARE în ALTE REVISTE DE SPECIALITATE,  

FARA COTATIE ISI (CATEGORIA B şi B+) 

1. Radu R. Piticescu, „IMNR si-a propus sa fie un lider in domeniul stiintei si tehnologiei materialelor avansate”, 

Market Watch Nr. 146/15 iunie-iulie 2012, pag. 26-27 

2. Roxana M. Piticescu, „Sinteza chimica a materialelor avansate: de la cercetarea avansata la nisele de piata”, 

Market Watch Nr.148/15 Septembrie-Octombrie 2012, pag.30-31 

3. Radu R. Piticescu, „Obtinerea suprafetelor nanostructurate: un lant valoric pentru utlizarea materialelor avan-

sate in aplicatii multisectoriale“, Market Watch nr.149/15, 15 nov.2012, pag.26-27 

4. Maria Gheorghita, Luminita Mara, Victoria Purcaru, Cornel Fratila, Vsile Predica, Cornel Simu, ‟Processus de 

purification Ga sous-produits obtenus a partir de l‟industrie d‟alumine", Prod. Septieme Colloque Franco-

Roumain de Chimie appliquee, 27-29 Juin, 2012, Roumania, ISSN 2068-6382, (2012), pp. 95-96 

5. Eleonora Mara, Romanita Teodorescu, Viorel Badilita , Florin Stoiciu, Lenuta Enache, Victoria Soare, Maria 

Gheorghita, Liliana Sarbu, Fanica Bacalum, Raluca Senin, " Coagulants Non Conventionelles Obtunues a 

Partir des Dechets Industries et Structures Minerales Naturales‟  , Prod. Septiem Colloque Franco-Roumain 

de Chimie Appliquee, 27-29 Juin, 2012, Bacau, Romania, ISSN 2068-6382, (20120, PP. 256-257 

6. Mihai Ghita, Viorel Badilita, Florentin Stoiciu, Ioan Denut, Cornelia Lupu, Luminita Mara, Victoria Soare, ‟ A 

comparative study of the main deposits with economic value volcanic tuffs containing natural zeolite from Ro-

mania", Ronanian Journal of MINERALS DEPOSITS , VOL. 85, No. 1, (2012), ISSN 1220-5648), pp. 61-65 

7. Irina Codita, Elena-Carmina Dragulescu, Brandusa-Elena Lixandru, Liliana Săndica Gherghe, „Medical waste 

and infectious risk. Part I. Definitions, classification, European and national legal framework Part II. Asses-

sment of infectious risk. Methods used for medical waste microbial burden and treatment evaluation, Bacterio-

logia Virusologia Parazitologia Epidemiologia (Index Medicus, PubMed, MEDLINE), ISSN 1220 – 3696, în 

curs de publicare 

8. Irina Codiţă, Maria Damian, Elena-Carmina Drăgulescu, Brînduşa Lixandru, Cerasella Dragomirescu, Liliana 

Săndica Gherghe, „Proiect European LIFE10/ENV/731 – Alternativă ecologică de utilizare a microundelor pen-

tru tratarea deşeurilor medicale”, Book of abstracts published in the National Romanian Microbiology Society, 

Bacteriologia, Virusologia, Parazitologia, Epidemiologia (Index Medicus, PubMed, MEDLINE), Vol. 57, nr. 3-4, 

2012, pp. 67, ISSN 1220 - 3696. 

9. D. Mitrica, P. Moldovan, „In-Situ Synthesis Of Al-Si/Sicp Composites By Reactive Gas Injection Method”  Ac-

cepted At Scientific Bulletin-UPB, Seria B, ISSN: 1454-2331 
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10. D. Cristea-Stan, B.  Constantinescu, A. Vasilescu, D. Ceccato, C. Pacheco, L. Pichon, R. Simon, F. Stoiciu, M. 

Ghiţă, C. Luculescu,   “A study of some Transylvanian native gold  samples using micro-PIXE  and micro-SR-

XRF”,  SGEM 2012- 12th International Multidisciplinary Scientific Geoconference", Conference Proceedings, 

Albena, Bulgaria, June 2012, ISSN 1314-2704 

11. Ghita M.,  Bădiliţă V., Stoiciu F., Denut I., Lupu C., Mara L., Soare V.,  “A comparative study of the main depo-

sits with high economic value of volcanic tuffs containing natural zeolite from Romania”, 

Romanian Journal of Mineral Deposits, vol. 85, No. 1, Ed. IGR, 2012, Bucharest, Romania, ISSN 1220-5648 

 

ANEXA 9 

LUCRARI STIINTIFICE PREZENTATE LA CONFERINTE INTERNATIONALE  

CU COMITET DE PROGRAM 

1. R.M. Piticescu, L.M. Popescu, E. Vasile, R. Trusca, M.F. Ottaviani, D. Appelhans, “ Studies on the synthesis, 

structure and morphological properties of dendrimer-based hydroxyapatite composites”, Colloids and Nano-

medicine 2012, 15-17 iulie, Amsterdam, Olanda, P3.67, Poster Sessions  pag. 16 

2. Radu R. Piticescu, Sorina Valsan, V. Badilita, A.I. Tudor, Cristina F. Rusti, Adriana Popa, Vasile Bogdan, 

"Thermal analysis method for hydrothermal crystallization of doped TiO2 and ZnO nanopowders",  

 HI TEMP 2012,10-13 sept. Munchen, Germani 

3. C.F. Rusti, S. Tanasescu, R.M. Piticescu, L.M. Popescu, V. Badilita, A. Sofronia, E. Vasile, „Barium strontium 

titanate nanopowders for chemical sensors: synthesis by hydrothermal method and thermodynamic properti-

es”, EHPRG 2012,  16-21 sept. Salonic, Grecia, books of abstracts pag. 142 

4. L.M. Popescu, R.M. Piticescu, T. Buruiana, M. Magnani, F. Ottaviani, V. Badilita, E. Vasile, R. Trusca, “Recent 

advances in synthesis, characterization and biocompatible properties of hydroxyapatite/polyurethane composi-

tes”, Proceedings of the European Polymer Congress EPF 2011, 26 June – 1 July 2011, Granada, Spain, 

ISBN 978-84-694-3124-5, p. 492. 

5. Radu R. Piticescu, S. Udroiu, Roxana M. Piticescu, V. Badilia, Adriana Popa, Bogdan S. Vasile, Nicoleta Gre-

cu, „Hydrothermal crystallization and spin dynamic properties of doped TiO2 and ZnO nanopowders”,  NA-

NOSMAT 2012, 18-21 Septembrie 2012, oral presentation no. 71 

6. R. R. Piticescu, A.I.Tudor, M. Ghita, F. Stoiciu, P. Matteazzi, A. Berton, J. Fernandez, J. Kusinski , „Thermal 

characterization of Ni-Sn coatings obtained by supersonic cold gas deposition of nanostructured ball-milled 

powders”, , NANOSMAT 2012, 18-21 Septembrie 2012, poster no. 46 

7. Roxana M. Piticescu, C. Rusti, Radu R. Piticescu, Madalina L.Popescu, Bogdan S. Vasile, Oana Raita, „Solu-

tion chemical synthesis methods for the development of nanostructured complex systems and their functional 

characterisation”, NANOTECH Venetia, 21-23 Nov.2012, book of abstracts pag. 1403-1404 

8. Miruna-Silvia Stan, Cornel Fratila, Ioan Roman, Anca Dinischiotu,  "Effects of titanium-based nanotube films 

on osteoblasts behaviour; in vitro toxicity and biocompatibility analysis of TiO2-based nanotube films on oste-

oblasts‟,  European Society of Toxicology in Vitro 2012 International Conference,ESTIV2012, la Lisabona, 

Octombrie 16 -19, 2012 

9. I. Bajenaru, L. Sarbu, V Fruth,  F. Bacalum, L. Mara, I. Minca, V. Badilita, " Polymetal(Fe,Al)n – Zeolite Tuff 

(CLN) Composites as coagulants for Wastewater Treatment‟ , 4th European Chemistry Congress Praga, 

2012 

10. M. Ghita, V. Badilita, F. Stoiciu, I. Denut, C. Lupu, L. Mara, V. Soare, ‟ Contribution related to the comparative 

study of the main  deposits with high economic value of volcanic tuffs containing natural zeolite from Roma-

nia", Al Optulea Simpozion International de Geologie Economica  “Mineral Resources and the Environment in 

the Carpathian Area and its surroundings”, SEGR, 13 – 16 Septembrie 2012, Brad, România, p.61 

11. M. Ghita, V. Badilita, F. Stoiciu, I. Denut, L. Mara, Sarbu L., Bacalum F., Fruth V., "Textural and compositional 

comparative study, variation in size fractionated romanian clinoptilolite tuffs‟, Al Optulea Simpozion Internatio-

nal de Geologie Economica  “Mineral Resources and the Environment in the Carpathian Area and its surroun-

dings”, SEGR, 13 – 16 Septembrie 2012, Brad, România 
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12. M. Gheorghita, L. Mara, V. Purcaru, C. Fratila, V. Predica, C. Simu, " Processus de purification ga sous-

produits obtenus a partir de l'industrie d'alumine‟, Septième COLLOQUE FRANCO-ROUMAIN DE CHIMIE 

APPLIQUÉE, COFrRoCA, 2012, Bacau, Roumanie, 27-29Juin 2012, p. 95 

13. E. Mara, R. Teodorescu, V. Badilita, F. Stoiciu, L. Enache, V. Soare, E. Neagu, M. Gheorghita, L. Sarbu, F. 

Bacalum, R. Senin, ‟ Coagulants Non Conventionelles Obtunues a Partir des Dechets Industries et Structures 

Minerales Naturales", Septième COLLOQUE FRANCO-ROUMAIN DE CHIMIE APPLIQUÉE, COFrRoCA, 

2012, Bacau, Roumanie, 27-29Juin 2012, p.256 

14. Fanica Bacalum, Liliana Sarbu, Luminita Mara, Mihaela Bombos, Mariana Mateescu, Raluca Senin, Dorin 

Bombos, ‟  Zeolite Tuff based Composites used for Wastewater Treatment", International Conference on Mo-

nitoring of Water Pollution and Wastewater Treatment, Sinaia, Romania, 21-23,March,2012 

15. D. Cristea-Stan, B.  Constantinescu, A. Vasilescu, D. Ceccato, C. Pacheco, L. Pichon, R. Simon, F. Stoiciu, 

M. Ghiţă, C. Luculescu  

“A study of some Transylvanian native gold  samples using micro-PIXE  and micro-SR-XRF” 

SGEM 2012- 12th International Multidisciplinary Scientific Geoconference", Albena, Bulgaria, June 2012 

16. Ghita M.,  Bădiliţă V., Stoiciu F., Denut I., Lupu C., Mara L., Soare V. 

“A comparative study of the main deposits with high economic value of volcanic tuffs containing natural zeolite 

from Romania” 

The Eight International Symposium of Economic Geology, September 13th-16th 2012, Brad, Romania 

17. Ghita M.,  Bădiliţă V., Stoiciu F., Denut I., Mara L.,Sarbu L., Bacalum F., Fruth V. 

“Textural and compositional comparative study, variation in size fractionated romanian clinoptilolite tuffs” 

The Eight International Symposium of Economic Geology, September 13th-16th 2012, Brad, Romania 

18. Stoiciu F., Badilita V., Ghita M., Enache L. J. 

“Physico-Chemical Characterization of a Copper Slag from Metallurgical Plant Zlatna” 

The Eight International Symposium of Economic Geology, September 13th-16th 2012, Brad, Romania 

ANEXA 10 

LUCRARI STIINTIFICE PREZENTATE LA CONFERINTE NATIONALE  

CU PARTICIPARE INTRERNATIONALA, CU COMITET DE PROGRAM 

1. Albert Ioan Tudor,  Sorina Nicoleta Valsan, Radu-Robert Piticescu, Viorel Badilita, Bogdan Vasile, Cristian 

Predescu,  „Thermal characterization of co-doped TiO2 nanopowders obtained by a hydrothermal procedure”, 

Book of abstracts of ROMAT 2012 pag 57, Bucuresti 2012 

2. Mirela Menicu, Adriana Moanta, Ileana Mohanu, Radu Robert Piticescu, Adrian Motoc,  

 „Mortare de ciment ecoactive fotocatalitic“,  

Conferinta de Stiinta si Ingineria Materialelor Oxidice – CONSILOX, 10-13 octombrie 2012. 

3. M. Ghita, F. Stoiciu, "Studiu mineralogic comparativ al tufurilor din Romania, continand zeoliti cu valoare eco-

nomica‟ , PRIOCHEM  Editia a VIII-a Simpozion International Priotitatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila, 

25-26 Octombrie, 2012, Bucuresti, Romania ,Workshop ‟ Promovarea utilizarii zeolitilor naturali autohtoni in 

tehnologii de epurare a apelor", 26 oct. 2012, Bucuresti 

4. L. Mara, R. Teodorescu, M. Gheorghita, ‟ Consideratii privind obtinerea unor coagulanti din deseuri provenite 

din industria aluminei si aluminiului, cu potential in tratatrea apelor incarcate cu hidrocarburi", PRIOCHEM  

Editia a VIII-a Simpozion International Priotitatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila, 25-26 Octombrie, 

2012, Bucuresti, Romania, Workshop ‟ Promovarea utilizarii zeolitilor naturali autohtoni in tehnologii de epura-

re a apelor", 26 oct. 2012, Bucuresti 

5. S. Liliana, F. Bacalum, L. Mara, "Aspecte privind utilizarea coagulantilor neconventionali, [Fe(Al)]n/tuf zeolitic, 

in tratarea apelor poluate cu hidrocarburi‟ , PRIOCHEM  Editia a VIII-a Simpozion International Priotitatile 

Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila, 25-26 Octombrie, 2012, Bucuresti, Romania, Workshop ‟ Promovarea 

utilizarii zeolitilor naturali autohtoni in tehnologii de epurare a apelor", 26 oct. 2012, Bucuresti 

6. Ghita Mihai, Mara Luminita, Stoiciu Florentin, Enache Lenuta, Badilita Viorel, Soare Victoria, Neagu Eleonora, 

Constantinescu Estera, "Studii si cercetari privind utilizarea noroiului rosu in aplicatii de mediu in vederea puri-

ficarii apelor poluate‟ , Conferinta de Chimie de la Ramnicu Valcea Octombrie 2012 
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7. Eugenia Gamenţ, Georgiana Plopeanu,Mihaela Ulmanu, " Steel slag – amendment for acidic soils‟ , Confe-

rinţa naţională cu participare internaţională  Durable Agriculture – Agriculture of the Future , Craiova, nov. 

2012 

 

ANEXA 11 

LUCRARI STIINTIFICE PREZENTATE LA CONFERINTE NATIONALE,  

CU COMITET DE PROGRAM 

1. Irina Bajenaru, Fanica Bacalum, Liliana Sarbu, Luminita Mara, V Badilita,I.Minca, " Zeolitic Tuffs as Coagulant 

Aid for Oil Contaminated Water Tratament‟ , CHIMIA 2012, Constanta 

2. Irina Codiţă, Maria Damian, Elena-Carmina Drăgulescu, Brînduşa Lixandru, Cerasella Dragomirescu, Liliana 

Săndica Gherghe, „Proiect European LIFE10/ENV/731 – Alternativă ecologică de utilizare a microundelor pen-

tru tratarea deşeurilor medicale”, National Conference of Microbiology and Epidemiology, Bucharest, Novem-

ber, 8-10, 2012, Romania 

3. I. Constantin, M. Burada, D. Mitrica “Electrodeposition of Zn-Ni-P alloys on steel parts from a sulfate bath”,  

The XXXIInd National Conference of Chemistry, 03-05 October 2012, Căciulata, Romania 

4. V. Soare ,  D. Mitrica,  G. Popescu,  I. Stan “Obtaining of AlSr10 and AlTi5B1 nanostructured master alloys by 

melt spinning” The 21th National Foundry Conference and Exhibition - Iasi, Romania,  13-14 iunie 2012. 

5. V. Soare, D. Mitrica, G. Popescu, G. Iacob 

“Obtaining of AlSi7Mg cast alloy by micro-alloying with nanostructurated AlSr10 and AlTi5B1 master alloys” 

The 21th National Foundry Conference and Exhibition - Iasi, Romania ,  13-14 iunie 2012 

 

ANEXA 12 

LUCRARI STIINTIFICE PREZENTATE LA MANIFESTARI STIINTIFICE DIN TARA 

1. Radu R. Piticescu, Bogdan Vasile, Oana Raita, Traian Petrisor, „Rolul Nanostructurii asupra proprietatilor ma-

gentice ale pulberilor de TiO2 dopat cu Co”, workshop Microscopia electronica in Romania, o noua perspectiva 

a cercetarii avansate", 26 - 27 Ianuarie 2012 Sala Senatului, Rectorat UPB. 

2. Roxana M. Piticescu, „Importanta proceselor chimice in solutii pentru dezvoltarea de noi sisteme  complexe 

nanostructurate”, Al 11-lea Seminar National de nanostiinta si nanotehnologie, 27 martie 2012, Biblioteca 

Academiei Romane 

3. Radu R. Piticescu, S. Valsan, B. Vasile, O. Raita, T. Petrisor, „Infuence of doping on the activation  energy of 

Hydrothermal Crystallization of Nanosized TiO2 anatase”, poster Al 11-lea Seminar National de nanostiinta si 

nanotehnologie, 27 martie 2012, Biblioteca Academiei Romane 

4. Săndica - Liliana Gherghe, Alternativă ecologică de utilizare a microundelor pentru tratarea deşeurilor medica-

le, Workshop dedicated to World Environment Day, June 5, 2012, at Romanian Academy, in Bucharest. 

5. M.Ghita, F. Stoiciu,  ”Studiu mineralogic comparativ al tufurilor din Romania, continand zeoliti cu valoare eco-

nomica”, Workshop PRIOCHEM, 4 octomrie 2012, organizat de ICECHIM si INCDMNR-IMNR 

 

ANEXA 13 

NUMAR DE MODELE, NORMATIVE, PROCEDURI, etc. 

1. Instructiune de Lucru - Operare Echipament Scratch Test NANOVEA, COD IL-12-13, prezenta instructiune de 

lucru completeaza documentele care sustin SMC la nivelul INCDMNR-IMNR. 

2. Thermal assessment of materials and thermodynamic modelling using DSC measurements, proiect FP7-IP-

228814 Supersonic Deposition of Nanostructured Surfaces 

3. Operations Guide for Prototype Installation, with exhaustive labour and safety norms English, Romanian and 

Bulgarian version), LIFE10ENV/RO/731, EU Programe LIFE+ 
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IV. MANIFESTARI ORGANIZATE DE INSTITUT 

IV.1  INCDMNR - IMNR organizator 

IV.2  INCDMNR - IMNR co-organizator 

Workshop organizat in cadrul proiectului Program Sectorial, con-

tract nr. 12/2011, (2011-2012), ‟ Promovarea utilizarii zeolitilor natu-

rali autohtoni in tehnologii de epurare a apelor", cu suport financiar : 

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri MECMA, 

26 oct. 2012, Bucuresti 

 

Sesiunea Grupului de Lucru organizată în cadrul proiectului  

LIFE+”Alternative solutions for medical waste treatment”, 33 partici-

panţi, organizatori IMNR si Institutul Naţional de Cercetare-

Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie “Cantacuzino” – 

INCDMIC, 28.02.2012, Bucureşti 

 

Seminar organizat în cadrul proiectului LIFE+”Alternative soluti-

ons for medical waste treatment”, 30 participanti, organizatori IMNR 

si Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi 

Imunologie “Cantacuzino”– INCDMIC, 26.04.2012, Bucureşti 

 

Workshop organizat în cadrul proiectului LIFE+”Alternative soluti-

ons for medical waste treatment”, 18 participanti, organizatori IMNR 

si Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi 

Imunologie “Cantacuzino”– INCDMIC, 25.07.2012, Bucureşti 

 

Curs de specializare in cadrul Contractului POSDRU/81/3.2/S 

/58103 „Profmec” pentru ocupatia MANAGER DE INOVARE (COR 

242106), sustinut de formatori acreditati din INCDMNR - IMNR in 

perioada 5 – 13 martie 2012 la sediul CCI Dolj din Craiova. 

Examen si Certificate de absolvire. 

 

Curs de specializare in cadrul Contractului POSDRU/81/3.2/S 

/58103 „Profmec” pentru ocupatia SPECIALIST INBUNATATIRE 

PROCESE (COR 242102), sustinut de formatori acreditati din 

INCDMNR - IMNR in perioada 28 mai – 08 iunie 2012 la sediul CCI 

Prahova din Ploiesti si sediul INCDMNR din Pantelimon. 

Examen si Certificate de absolvire. 
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V. TARGURI şi EXPOZITII NATIONALE şi INTERNATIONALE  

  LA CARE INCDMNR - IMNR A PARTICIPAT 

V.1  Târguri şi expoziţii internaţionale 

1. INTERNATIONAL EXHIBITION OF ENVIRONMENTAL EQUIPMENTS, Technologies And Services  POLLU-

TEC 2012, Lyon Eurexpo France, Lyon, November 27 – 30, 2012 

2. NANOTECH Venetia, 21-23 Noiembrie 2012, Poster: „Solution chemical synthesis methods for the develop-

ment of nanostructured complex systems and their functional characterisation” 

V.2  Târguri şi expoziţii naţionale 

EUROINVENT 2012, Expoziţia Europeană a Creativităţii şi Inovarii ,  

12 mai 2012, Iasi, Romania 

       Medalia de Aur  

Brevetul: „Aluminium alloys obtaining process with improved me-

chanical properties by microbonding with nanostructured prealloys”  

, autori:  V. Soare, D. Mitrică, I. Constantin, C. Roman, G. Popescu. 

 

       Medalia de Argint  

Brevetul: „The electrochemical process for obtaining Ni-Zn-P double 

lazer thin film for antcorossive applications” autori: V.Soare, M. Bu-

rada, I. Constantin, I. Carcea, M.Tarcolea, A.M. Popescu 

 

        Medalia de Bronz  

Brevetul:”Process and equipment for in-situ obtaining of aluminum 

alloys matrix composite materials reinforced with carbide particles” , 

autori: V. Soare, D. Mitrică, P. Moldovan, M. Butu, I. Carcea 

 
 

VI. PERSONALITATI STIINTIFICE CARE NE-AU VIZITAT INSTITUTUL 

Prof. Guy Reaumont, Pro-rector Universitatea Politehnica Lille, Franţa,  

Profesor in cadrul Departamentului Stiinţa Materialelor 

Mr. Alban de Villepin,  Technical Desk Officer at the Environment Directorate General,  

LIFE Environment Unit, European Commision 
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VII. LECTII INVITATE, CURSURI şi SEMINARII SUSTINUTE DE  

PERSONALITATI STIINTIFICE INVITATE 

 

 

VIII. PRESTIGIUL PROFESIONAL 

VIII.1  Membri (incluzând statutul de recenzor) în colectivele de redacţie ale unor reviste 

                       (cotate ISI sau incluse în baza de date internaţionale) sau în colective editoriale  

                       ale unor edituri internaţionale recunoscute 

1. Dr. Ing. Roxana M. Piticescu 

Recenzor la IOP Publishing United Kingdom, Journal of the American Ceramic Society 

2. Dr. Ing. Radu R. Piticescu 

Recenzor la Jornal Optical Materials, Journal Nanoparticles Research 

VIII.2  Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional 

VIII.3  Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie  

VIII.4  Premii naţionale 

 

1. Lucrarea „Preparation and characterization of new hybrid nanostructured thin films for biosensors design”, 

autori L. M. Popescu, R. M. Piticescu, C. F. Rusti, M. Maly, A. Danani, S. Kintzios, M. T.Valero Grinan, Ma-

terials Letters 65 (2011) p. 2032–2035 a fost premiata cu 2000 lei de catre UEFISCDI, programul Resurse 

Umane, Proiectul nr. PN-II-RU-PRECISI-2012-6-0916 de tip Premierea rezultatelor cercetarii, nr. crt. 

910/10.08.2012 

2. Lucrarea „Physico-chemical and biocompatible properties of hydroxyapatite based composites prepared by 

an innovative synthesis route”, autori E. Vasile, L.M. Popescu, R.M. Piticescu, A. Burlacu, T. Buruiana, , 

Materials Letters 79 (2012), p.  85–88 a fost premiata cu 2000 lei de catre UEFISCDI, programul Resurse 

Umane, Proiectul nr. PN-II-RU-PRECISI-2012-6-0921 de tip Premierea rezultatelor cercetarii, nr. crt. 

915/14.08.2012 

 

VIII.5  Conducători de doctorat: 

Acad. prof. dr.  Nicolae Anastasiu (Universitatea Bucureşti) 

 

VIII.6  Doctori în ştiinţe 

           Teodor VELEA, Roxana Mioara PITICESCU, Radu Robert PITICESCU, Vasile SOARE, Petre CAPOTA, 

Dragoş TALOI, Florin STOICIU, Daniela Violeta DUMITRESCU, Liliana Săndica GHERGHE, Mădălina Laura  

POPESCU, Adrian Mihail MOTOC, Sorina Nicoleta VÂLSAN, Silviana ONISEI, Valentin DRĂGUŢ. 
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VIII.7  Rețele, platforme tehnologice, etc. 

1. INCDMNR – IMNR este reprezentat în cadrul Platformei Tehnologice European Technology Platform on Sus-

tainable Mineral Resources de dr. ing. Teodor VELEA; 

2. NANOfutures e o iniț iativă tehnologică  europeană, integrată, pentru dezvoltarea Nanotehnologiilor. 

INCDMNR - IMNR CTT AVANMAT este membru fondator ș i coordonează grupul de lucru pentru transfer teh-

nologic ș i finanț are din cadrul NANOfutures România. NANOfutures România este marca înregistrată CTT 

AVANMAT; 

3. INCDMNR-IMNR este membru în cadrul Platformei Tehnologice Europene pentru Nanomedicină. Reprezen-

tant: dr. ing. Roxana M. PITICESCU; 

4. EUROPEAN SCIENTIFIC FOUNDATION: 

 COST  Action TD 1105 EuNetAir  TD 1105. (Dr. Roxana M. Piticescu si Drd. Cristina F. Rusti - membrii in 

Comitetul de Management) 

 COST Action MP1202 “Rational design of hybrid organic-inorganic interfaces: the next step towards ad-

vanced functional materials” (Dr. Madalina L Popescu si dr. Adrian M. Motoc - membrii in Comitetul de Ma-

nagement) 

 COST Action TD1204 „Modelling Nanomaterial Toxicity (MODENA)” (Dr. Roxana M. Piticescu si Dr. Mada-

lina L. Popescu - membrii in Comitetul de Management) 

 COST Action MP1105 „Sustainable Flame Retardancy for textiles and related Materials based on Nanopar-

ticles substituting conventional chemicals – FLARTEX” (Dr. Radu R. Piticescu, membru in Comitetul de 

Management) 

 COST Action TU0805 Next generation cost effective phase change materials for increased energy effici-

ency in renewable systems in buildings-NeCoE PCM (Dr. Radu R. Piticescu, membru in Comitetul de Ma-

nagement). 

5. INCDMNR-IMNR este membru ASRO: 

6. Alte afilieri naț ionale ș i internaț ionale ale INCDMNR-IMNR: 

The Minerals, Metals & Materials Society – SUA, 

New York Academy of Sciences – SUA, 

Royal Society of Chemical Industry – Anglia,  

Deutsche Geselechaft fur Materialkunde  – Germania, 

Balkan Environmental Association, B.EN.A., 

Societatea Română de Ceramică, 

Societatea Balcanică de Metalurgie,  

Societatea de Chimie Analitica din România, EURACHEM,         

Societatea de Chimie Analitică din Bucureşti, SCAR, 

Societatea de Metale Neferoase, SNMN, 

Societatea Independentă  pentru  Protecţia Mediului, 

Societatea Română de Biomateriale, 

Societatea Română de Metalurgie, SRM, 2 

Asociaţia Patronală din Cercetare – Dezvoltare,  

Asociaţia Română de Materiale Noi,  

Societatea de Metalurgie Neferoasă 
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IX. VENITURI REALIZATE DIN CONTRACTE DE CERCETARE  

  în DOMENIUL PENTRU CARE SE FACE EVALUAREA  

  (in perioada pentru care se face evaluarea) 

 

IX.1  Numărul şi valoarea contractelor internaţionale finanţate din fonduri publice  

2 contracte în valoare de 450.855 lei 

IX.2  Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri publice 

SURSA DE FINANTARE 
Număr  

proiecte 
Valoare 

lei 

   Finanţare naţională 

Program Nucleu 10 3.007.490 

   Finanţare PNCD II (inclusiv cofinanţări FP6, FP7. etc…) din care: 

PNII CNMP 5  938.310 

PNII Idei 1 360.000 

PNII Capacităţi 3 164.422 

PNII Inovare 2 90.000 

   Program Sectorial 1 132.607 

   Fonduri structurale 3 615.123 

TOTAL 25 5.307.952 

IX.3  Valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri private 

  Valoare contractelor cu terţi: 143.116 lei 

X. RESURSA UMANA DE CERCETARE (situaţie prezentată pe ani) 

X.1  Total personal de cercetare care realizează venituri în activitatea de  

                      cercetare - dezvoltare / din care doctori în ştiinţe 

TOTAL personal institut, din care: 79 

Total personal direct de cercetare / din care doctori în ştiinţă 42 / 13 

Cercetători ştiinţifici gradul I / din care doctori în ştiinţă 7 / 5 

Cercetători ştiinţifici gradul II / din care doctori în ştiinţă 13 / 3 

Cercetători ştiinţifici gradul III / din care doctori în ştiinţă 11 / 3 

Cercetători ştiinţifici / din care doctori în ştiinţă 6 / 1 

  Asistenţi de cercetare / din care:  

Asistenţi de cercetare cu masterat  / doctorat 5 / 1 

Total personal atestat + asistenţi de cercetare cu masterat / doctorat 42 

Personal implicat în activitatea de dezvoltare / din care doctori în ştiinţă 2 / 2 

Total personal auxiliar de cercetare angajat 14 
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X.2  Date privind perfecţionarea resurselor umane 

Curs formare profesionala „Management de proiect”, organizator INCDMNR-IMNR, 16-20 ianuarie 2012, 

lector PMP Enache Ruxandra Alexandra;  

Dr. ing. Laura Mădălina POPESCU, participare Training Course „Advances in Biomaterials”, 12-16 martie 

2012, Viena, Austria 

Dr. ing. Laura Mădălina POPESCU, a efectuat un stagiu de cercetare postdoctorală in domeniul proprie-

tăţilor biocompatibile ale materialelor hibide nanostructurate la Universitatea de Studii din Urbino, Italia, 23 aprilie – 

23 mai 2012; 

Drd. ing. Ioan Albert TUDOR, participare la COST Action TU0802 Training School  “Phase Change Mate-

rials” 21-23 May 2012, Lleida, Spain; 

Dr. ing. Adrian Mihail MOTOC şi drd. ing.  Ioan Albert TUDOR Training in sinteza / procesare si carate-

rizarea pulberilor nanostructurate pe baza de ZrO2 in cadrul Programului European SFERA, tema: Structure and 

morphology of TiO2–ZrO2 nanocomposites prepared by SPVD,  16 – 27 iulie 2012, participanti: drd. ing. Cristina 

Florentina RUŞTI,. 

Dr. ing. Laura Mădălina POPESCU şi drd. ing. Ioan Albert TUDOR au participat la Training Session 

„Thermal Analysis Techniques Workshop”, 27 Septembrie 2012, Bucuresti, Romania;  

CS II ing. Luminita MARA, curs perfectionare Fondul Social European, Programul Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane2007-2013, Axa prioritara nr.3 ‟Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinde-

rilor", Domeniul major de interventie 3.2, „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea 

adaptabilităţii‟, curs postuniversitar ‟Management de Mediu", CNCPRU Bucuresti, 2012, Bucuresti 

POSDRU/81/3.2/S/53084,  

CS II Dr.ing. Liliana Sandica GHERGHE, curs perfectionare Fondul Social Europea, Programul Operatio-

nal Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane2007-2013, Axa prioritara nr.3 ‟Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a 

intreprinderilor", Domeniul major de interventie 3.2, „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru pro-

movarea adaptabilitatii‟, curs posuniversitar ‟Management de Mediu", CNCPRU Bucuresti, 2012, Bucuresti, 

POSDRU/81/3.2/S/53084 

Dr. ing. D.V. DUMITRESCU: Curs: Inspector SSM – ARSSM/Proiect POSDRU, Aprilie - Mai 2012. 

 Dr. ing. D.V. DUMITRESCU: Curs: Formator - Centrul de Dezvoltare Managerială Cluj Napoca / Proiect 

POSDRU, Noiembrie 2012. 

 

 

X.2.1  Număr de doctoranzi şi masteranzi care lucrează în unitatea de cercetare-dezvoltare 

 Doctoranzi 6: Mihai GHIȚ Ă, Cristina Florentina RUŞTI, Elena SÎRBU, Albert Ioan TUDOR, Florin VIJU-

LIE, Dumitru MITRICĂ, Ionuţ CONSTANTIN. 

 Masteranzi 1: Mirela PETRICEANU.  

 

X.2.2  Număr de teze de doctorat realizate în unitatea de cercetare-dezvoltare 

Ing. Silviana ONISEI  

Titlul tezei: ‟ Cercetari privind oxidarea sulfurilor de metale neferoase, sub presiune, in mediu alcalin si activarea 

alcalina a zgurii rezultate pentru productia de materiale de constructie",   

Conducator Stiintific: profesor dr. ing. Petru Moldovan, Universitatea Politehnica din Bucuresti  
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XI. INFRASTRUCTURA DE CERCETARE – DEZVOLTARE 

 

XI.1  Laboratoare de cercetare - dezvoltare 

Laboratorul ECOTEHNOLOGII şi 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 industriale, studii de impact asupra 

mediului, noi materiale avansate (depuneri în strat, implanturi pentru medicina, compozite pentru aplicaţii de me-

diu). 

  Laboratorul MATERIALE NANOSTRUCTURATE 

Cercetare fundamentală, industrială şi de dezvoltare tehnologică în sinteza prin metode chimice a nanoma-

terialelor ceramice, compozite metalo-ceramice şi hibride cu aplicaţii funcţionale şi structurale pentru:  

nano-bio-materiale (ceramice, compozite, sisteme hibride anorganic-organic, filme subţiri şi acoperiri avansate 

funcţionale prin procese hidrotermal-electrochimice şi metode sol-gel coloidal, materiale structurale şi cu gradient 

funcţional. 

 Laboratorul MATERIALE şi TEHNOLOGII NOI 

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

oare (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 obț inerea de aliaje neferoase, mate-

riale 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 în curs de acreditare. 

Laboratorul ANALIZE CHIMICE şi FIZICE 

Specializat în analize chimice (determinarea elementelor majore şi a impurităţilor în metale, aliaje, prealia-

je, pulberi metalice, produse chimice anorganice, minereuri, minerale, materiale ceramice, refractare, compozite), 

fizico - chimice şi structurale (identificarea şi cuantificarea fazelor cristaline,  determinarea cristalinităţii şi dimensiu-

nilor cristalitelor), analize unice sau de serie. 

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

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

ICP-OES, spectrometrie de emisie optică cu plasmă de curent continuu DCP,  analiză spectrografică, spectrome-

trie de absorbţie moleculară, spectrometrie de absorbţie atomică în flacără (FAAS), analiza gazelor, analiză elec-

trochimică, difracţie de raze X, analiză termică complexă (DTA,TG, DSC, TMA). 
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XI.1.2.a  Lista activelor corporale performante achiziţionate în 2012 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE MIJLOC FIX Buc 
Valoare de intrare 

(lei) 

1 Dulap reactivi acizi/baze  3  27.732,36 

2 Tester pentru determinări adeziune uzură şi duritate 1 241.409,69 

3 Autoclava fără agitare 1 99.410,00 

4 Nisa chimica pentru agenti agresivi 3 110.721,00 

5 Spectrometru de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv 1 604.413,70 

6 Uscător granulator 1 151.535,80 

7 Echipament prototip pentru tratarea deseurilor medicale 1 140.806,78 

8 HIGH voltaje power supply   1 4.368,29 

9 Sistem de calcul AGER SMART cu monitor 19" 1 1.397,76 

10 Imprimanta HP Laser jet M475 DW 2 4.919,36 

 TOTAL 
 

1.386.714,74 

  

 

Surse: Ctr. 253-POS CEE 2.2.1: 993.812,86 lei 

 POSDRU: 116.282,49 lei 

 LIFE: 143.266,46 lei 

 Proiecte de cercetare: 130.893,25 lei 

 Surse proprii: 2.459,68 lei 

 TOTAL 1.386.714,74 lei 

 

         În cursul anului 2012 s-au plătit avansuri pentru imobilizări în curs  (Instalaţiei de depunere multiplă cu flux de 

electroni şi autoclavă- proiect HIGH PT MET 253/28.09.2010 –POSCCE A2 -0.2.2.1) în sumă de 3.903.805,62 lei. 

 

XI.1.2.b  Lista activelor necorporale performante achiziţionate în 2012 

DENUMIRE 
Suma 
(lei) 

Antivirus KASPERSKI 111,55 

MS OFFICE HOME 760,35 

Windows PRO 7  512,20 

Office PRO 2010 1.637,30 

NANOVEA UP+GRADE SOFT 10.020,85 

INNOIRE 75 ESET NOD 32 4064,44 

SOFTWARE SETARAM DATA 22.822,80 

EXPERT MOUNTAINS PT NANOVEEA 53.830,76 

TOTAL 92.122,95 
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XII. SURSE DE INFORMARE Ș I DOCUMENTARE DIN  

   PATRIMONIUL STIINTIFIC Ș I TEHNIC AL UNITATII  

Biblioteca institutului conţine un număr de 1930 de lucrări ştiinţifice şi tehnice de specialitate, editate în ţară 

şi străinătate. 

Reviste româneşti intrate în institut în anul 2012 

1. ”Journal of Optoelectronics and Advanced Materials”, INOE, 12 volume  2012; 

2. ”Optoelectronics and Advanced Materials – Rapid Communications”,  INOE, 12 volume  2012; 

3. „Ecologia”,  Ecologic Grup Bucureşti 

4. „Cercetări metalurgice şi de noi materiale”, ICEM Bucureşti 

5. „T&T Tehnică ș i Tehnologie”, Tehnic Media 

6. „Revista de chimie”, SC Biblioteca Chimiei Bucureşti 

7. „Standardizarea”, ASRO 

8. „Buletinul standardizării”, ASRO 

 

 

 

Reviste străine intrate în institut în anul 2012 

 

1. Market Watch, 1 - 12 / 2012; 

 

 

 

Cărţi intrate în institut în anul 2012 

 

 

 

XIII.    ACREDITARI  
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XIV. RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE CĂTRE  

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE ÎN ANUL 2012 

 

 În anul 2012, Consiliul de Administraţie al INCDMNR – IMNR şi-a îndeplinit, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, următoarele atribuţii de conducere a întregii activităţi a institutului pe baza mandatelor emise de 

MECMA-OPSPI şi a convocatoarelor emise de Preşedintele Consiliului de Administraţie, ţinându-se cont de: Planul 

de cercetare şi Strategia managerială al INCDMNR – IMNR pentru perioda 2008 – 2013. 

S-au analizat şi aprobat următoarele documente: 

 În domeniul economico ştiinţific  

 Raportul privind activitatea ştiinţifică a INCDMNR – IMNR pentru perioada 2009-2012  şi adoptarea de măsuri 

pentru îmbunătăţirea activităţii desfăşurate, în concordanţă cu Planul Naţional de Cercetare - Dezvoltare - Ino-

vare; 

 Raport de progres privind realizarea Proiect POSDRU-PROFMEC; 

 Raport de progres privind realizarea Proiect HIGH PT MET 253/28.09.2010 –POSCCE A2 -0.2.2.1; 

 Raport de progres privind realizarea Proiect LIFE 10 ENV/RO/731/24.08.2011  ; 

 Prezentarea documentatie pentru evaluarea si certificarea Institutului National conform HG 1062/2011; 

 Situaţia contractelor de cercetare pe anul 2012. 

 În domeniul economico-financiar: 

 Realizarea indicatorilor economico-financiari lunari ai institutului; 

 Realizarea indicatorilor economico-financiari preliminaţi ai institutului pe anul 2011; 

 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 în anul 2011; 

 Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniale a INCDMNR IMNR la 31.12.2011; 

 Aprobarea achiziţionării unor echipamente de cercetare, din fondurile alocate proiectelor de cercetare – dezvol-

tare contractate cu Autoritatea Naţională  pentru Cercetare Ştiinţifică  sau proiectelor finanţate din fonduri eu-

ropene şi din fonduri proprii, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice; 

 Aprobarea Planului de Achiziţii pe anul 2012; 

 Analizarea lunară a Planului de Investiţii şi propuneri pentru utilizarea eficientă a fondurilor; 

 Analiza şi aprobarea realizării Planului de Achiziţii pe sem. I 2012 şi sem. II 2012; 

 Aprobarea bilanţului contabil al Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare 

IMNR la data de 31.12.2011, a contului de profit şi pierdere, aprobarea raportului de gestiune privind activitatea 

economico-financiară desfăşurată în anul 2011 şi a Raportului de audit la 31.12.2011; 

 Aprobarea amortizării contabile şi fiscale pentru anul 2012; 

 Aprobarea prelungirii plafonului de credite pe 1 an cu  gaj fără deposedare pe mijloace fixe; 

 Aprobarea  angajarii unei linii de credit investitii in sumă de 2.400.000 lei, pentru achiziţia "Instalaţiei de depu-

nere multiplă cu flux de electroni" în vederea derulării contractului 253/28.09.2010 POS CCE- Axa prioritară 2- 

OP 2 2 1 – ID 898; 

 Raportarea lunara a principalilor indicatori economico-financiari, a arieratelor si creanţelor, solicitate de 

MF.FMI; 

 Avizarea proiectului de BVC 2012, propunere pentru aprobare de către MECMA, măsuri pentru aplicarea aces-

tuia conform ordinului ministrului. 

 Analiza lunară a fluxurilor de trezorerie şi propuneri pentru îmbunătăţirea acestora; 
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În domeniul organizatoric – funcţional: 

 Prezentarea concluziilor rezultate urmare participării la şedinţele patronatului cercetării şi ale MECMA şi propu-

neri de măsuri pentru conformare; 

 Analiza şi aprobarea rezultatelor Audit-ului de supraveghere al RENAR pentru Laboratorul Caracterizări Mi-

croscopice şi Analize Chimice şi Fizice; 

 Analiza şi aprobarea programului de măsuri propus de conducerea executivă în vederea  redresării financiare 

al INCDMNR IMNR (reducerea programului de activitate conform prevederilor CCMcă perioada februarie-iulie 

2012). 

 Aprobarea începerii negocierilor în vederea încheierii unui nou Act Adiţional la  Contractul Colectiv de Muncă la 

nivel de Institut; 

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

gaţiilor institutului fată de stat. 

 Aprobarea modificării structurii organizatorice şi funcţionale a INCDMNR- IMNR (organigrama) şi a Ştatului de 

Funcţii pe anul 2012; 

 Analiza şi aprobarea Planului de audit intern pentru anul 2012; 

 Analiza şi aprobarea acţiunilor de audit intern realizate în anul 2011-2012; 

 Avizarea programului de măsuri în vederea implementării standardelor de management – control intern con-

form OMFP 946/2005; 

 Implementarea ISO 9001; 

 Aprobarea inchirierii a unor spatii disponibile. 

 Prezentarea Raportului de Control al Curţii de Conturi –Ilfov, privind "Evoluţia şi modul de administrare al pa-

trimoniului precum şi legalitatea veniturilor şi a efectuării cheltuielilor" 

 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 2012; 

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

- Modificarea componenţei Consiliului de Administraţie, conform Ordin MECMA 2755/18.12.2012; 
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XV. PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ  2012 - 2015 

 

Planul de dezvoltare instituț ională va asigura stabilitatea ș i creș terea INCDMNR-IMNR ș i rămânerea 

acestuia relevant ș i receptiv faț ă de nevoile clienț ilor. Acest plan oferă bazele pentru integrarea comună a plani-

ficării, implementării ș i controlului (măsurarea performanț ei rezultatelor, rezultatele diagnozelor, măsuri corective). 

Planul de dezvoltare instituț ională permite institutului să privească spre viitor (ex. direcț ii/teme noi de cercetare, 

pieț e noi, noi cerinț e ale clienț ilor) într-o manieră ordonată ș i sistematică precum ș i alocarea eficientă a resur-

selor ș i asumarea deciziilor pentru investiț iile strategice. Planul de dezvoltare instituț ională (o planificare strate-

gică) este procesul prin care managementul dezvoltă o nouă viziune pentru viitorul IMNR-ului ș i stabileș te priori-

tăț ile, procedurile ș i strategiile necesare pentru a atinge aceasta viziune. Planul include obiective măsurabile, 

realiste, realizabile ș i provocatoare. O strategie pe termen lung, pentru 4 ani (2012-2015), este subliniată în planul 

de dezvoltare instituț ională. 

Documente consultate în elaborarea planului de dezvoltare institutională: 

1. Strategia Natională pentru CD 2007 - 2013; 

2. Cadrul Strategic Regional al Regiunii Bucureș ti-Ilfov 2007 - 2013; 

3. Carta Europeană pentru Cercetători.  Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor; 

4. Propunere  pentru REGULAMENTUL PARLAMENTULUI ș i AL CONSILIULUI EUROPEAN care stabileste 

Orizont 2020 – Programul Cadru pentru Cercetare ș i Inovare (2014 - 2020);  

5. Agenda Tehnologică Europeană privind Resursele Minerale Durabile - Agenda de Cercetare Strategică; 

6. Agenda de Cercetare Strategică a Platformei Tehnologice Europene pentru Nanomedicină; 

7. OSLO MANUAL (Comisia Europeană). 

Analiza ș tiințifică SWOT  

Analiza SWOT presupune evaluarea mediului extern larg (plasarea institutului în sistemul macro, competi-

tori, condiț ii externe etc.) ș i evaluarea mediului intern (organizare ș i personal, tematica ș i infrastructura). Noi 

considerăm deosebit de importantă analiza micro-mediului organizaț iei în vederea identificării celei mai bune stra-

tegii de dezvoltare. Micro-mediul (sau mediul extern apropiat este reprezentat de mediul pe care organizaț ia il 

influentează direct ș i care este compus din toate grupurile direct interesate de funcț ionarea organizaț iei: clienț i, 

furnizori, parteneri ș i competitori). Mediul competitiv al unei afaceri este parte a mediului extern al organizaț iei ș i 

constă în totalitatea firmelor care incearcă să castige clienț i în aceeaș i piaț ă. Este segmentul din industrie care 

include toti rivalii imediaț i. 

Potrivit modelului lui Porter profitabilitatea mediului unei organizaț ii este influenț ată de evaluarea me-

diului extern si a celui intern 

a) Evaluarea mediului extern apropiat (competitiv) 

  Intensitatea competitiei bazată pe structura domeniului 

 Analiza intensitatii competitiei în piata cercetarii pentru sursele nerambursabile 

Numar competitori Scazut. Exista doar putine entitati de cercetare, publice sau private, cu expertiza 

în domeniul industriei metalelor neferoase 

Cresterea pietei Dinamic 

Produse similare Mediu. IMNR este singura entitate cu metode acreditate de analiza a nanobioma-

terialelor, care ofera consultanta tehnologica în domeniul industriei metalelor ne-

feroase ș i are expertiza în fabricarea materialelor speciale hibride biocompatibile, 

prin metode în solutie în conditii de presiune ridicata, oferind metode speciale de 

solubilizare a mineralelor complexe ș i producerea aliajelor speciale fara plumb. 

Pentru unele produse clientii se pot adresa altor entitati. 

Costuri fixe  Mediu. Costurile sunt variabile depinzand de cererea de servicii, insemnand utili-

zarea materialelor ș i echipamentelor. 

Existenta barierelor Nu exista  

Concluzie: Desi exista competitie pe piata, IMNR are o nisa care permite dezvoltarea ulterioara a institutului ș i 

aceasta nisa trebuie exploatata. 
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Amenintari din partea noilor veniti  

Analiza noilor veniti în cercetarea în domeniul industriei metalelor neferoase 

Economii de scară Bariere relativ ridicate. Institutul este unic ș i are 45 ani de activitate în domeniu. 

Este oferită o cantitate mare de produse de cercetare (materiale, tehnologii, servi-

cii, lucrări publicate, etc).  

Barierele costurilor 

absolute 

Bariere relativ ridicate. Sunt necesare echipamente specifice scumpe ș i personal 

experimentat. 

Politica  

guvernamentală 

Favorabil. Fonduri disponibile prin ajutor de stat, fonduri structurale ș i altele.   

Diferenț ierea Bariere relativ ridicate. Clientii vin pe baza succesului în colaborarile anterioare 

si/sau recomandari. 

Costurile reorientarii Scazut, inclusiv riscul neatingerii satisfactiei bazata pe lipsa istoriei.  

Concluzie: Nu este usor sa se penetreze piata de cercetare în domeniul industriei metalelor neferoase. Domeniul       

este foarte strâns. Rezultatele entităț ii, CV-urile individuale ale personalului ș i performanț ele infrastructurii sunt 

foarte importante. Noii veniț i intâlnesc bariere dure. 

Puterea de negociere a clientilor 

Analiza pozitiei clientilor IMNR în relatia cu institutul 

Cumpara cantitati mari  In cazul IMNR valoarea contractului, tipul ș i progra-

marea sunt foarte importante. Contractele sunt ob-

ț inute majoritar pe baza de competitie lansata de 

ANCS. 

Cumpara mai usor produse similare de la alti fur-

nizori 

Nu, unicitatea produselor cercetarii în domeniu ș i 

timp sunt factori importanti ai serviciilor de cercetare 

oferite. 

Au forta necesara ș i sistemul de achizitii care sa 

le permita sa obtina preturi convenabile ș i calitate 

mai buna a produselor de la alti furnizori 

Sanse scazute datorita unicitatii. 

Ce cumpara ei are importanta scazuta comparativ 

cu ceea ce vand ei 

NU pentru ANCS, pentru clientii mai mici DA. 

Daca este necesar, ei pot fabrica sau oferi singuri 

serviciile ș i produsele respective 

Sanse scazute datorita unicitatii ș i protectiei oferite 

de brevete. 

Concluzie: Majoritatea clientilor IMNR nu au o pozitie de forta în relatiile cu institutul. Totusi, IMNR are un client cu 

o pozitie de forta – ANCS. 

 Puterea de negociere a furnizorilor 

Analiza de verificare: daca furnizorii IMNR au pozitie de forta în relatia cu institutul 

Exista numerosi clienti mici care cumpara de la 

cativa furnizori mari 

 

Furnizorii de utilitati nu sunt preferentiali (ENEL, Distri-

gaz, ROMTELECOM). Ceilalti furnizori pot fi schimbati 

în functie de nevoi. 

Vinde servicii ș i produse unice Mediu. Doar pentru echipamentele specifice principale 

suntem obligati sa cumparam servicii de intretinere ș i 

consumabile de la acesti furnizori. 

Costul selectarii altor furnizori Scazut, dar de asemenea depinde de tipul de furnizori. 

Ei nu depind de evolutia unui singur domeniu de 

activitate 

Furnizorii nostri ofera acelasi tip de produs/serviciu 

oricarei entitati independent de domeniul de activitate 

Pot face ei singuri ceea ce fac clientii lor Nu    

Concluzie: Puterea de negociere a furnizorilor este medie în cazul IMNR. Activitatea institutului este dependentă 

de utilităț i, materii prime ș i materiale ș i de funcț ionarea echipamentelor. 

Amenințări din partea produselor ș i serviciilor inlocuitoare : Nu este aplicabil. 
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b) Analiza mediului intern   (Lantul de valori al lui Porter) 

Conform teoriei lui Porter, lantul de valori ajuta organizatiile sa inteleaga ce le ofera lor avantaj competitiv, 

avand ca punct de plecare ideea ca acest avantaj apare din modul în care organizatia este structurata ș i dezvolta 

anumite activitati. Aceste activitati pot fi grupate, dupa cum urmeaza: 

Conform lantului de valori al lui Porter se analizeaza valoarea adaugata aserviciilor/produselor oferite de 

IMNR, valoare data de posibilitatea de a oferi un lant complet pentru cercetare, plecand de la idee pana la produsul 

final.   

Ieşiri  de 

logistică 
Operaţii 

Intrări  de 

logistică 

Marketing  

ș i vânzare 
Service  post 

vânzare 

 

 

Cercetători 

 

Infrastructură 

 

Materiale 

Documentare 

Identificare  
clienti 

Dezvoltare  
oferta de 
servicii 

Negociere 

Contractare 

Implementare 
contract 

 

Produse de 
cercetare  

pentru  
clienti 

 (tehnologii, 
produse,  
servicii) 

Brevete 

Publicaţii 

 

Feed-back  
pentru  

satisfactie  
client 

Audit  
tehnologic 

Pregatire  
resurse  
umane, 

cursuri în dome-
niu 

 

Transfer 
tehnologic  

al brevetelor 

Promovarea 
rezultatelor  
CD catre  
alti clienti 

Dezvoltare 
instrumente  

de diseminare 

Cercetatori seniori experimentati (chimie, metalurgie, stiinta materialelor, 
ș i fizica), doctoranzi ș i doctori cercetatori cu experienta, tineri 
cercetatori. Obiectivele individuale ș i ale echipei conectate cu 
obiectivele economice, evaluare performanta, recompensare individuala 
ș i a echipei, pregătire personal în domenii complementare, ș i orientare 
catre viitor. 
Portofoliu brevete, tehnologii omologate, nişă de piaţă, implementare  

ISO-9001, metode acreditate de analiza, up-datare continua a site-ului, 

comu-nicare cu clienţii, fonduri structurale pentru infrastructura de 

cercetare. 
Capacitate de comunicare cu furnizorii, abilitati de negociere, selectie 

furnizori pe baza procedurilor certificate conform legislatiei, utilizarea 

retelei de computere în procesele de comunicare. Baza de date cu furni-

zori a fost consolidată. 

Echipamente specifice pentru caracterizare ș i analize, echipamente 
performante ș i unice pentru fabricarea materialelor neferoase, software 
specializat pentru modelarea sintezei ș i caracterizarea (nano) materia-
lelor neferoase. Laboratoare  moderne. 

Infrastructură 

Management 
Resurse Umane 

Dezvoltare  
Tehnologică 

Aprovizionare 
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Analiza stiintifica SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

 Procedurile originale ș i produsele dezvoltate în institut unice la 

nivel national ș i chiar al UE (solutii eco-tehnologice cu eficienta 

ridicata pentru recuperarea metalelor neferoase ș i pretioase, 

compozite hibride anorganic-organic)  

 Capacitatea de a mentine parteneriate internationale traditionale 

bazate pe rezultate anterioare ș i colaborari ș i participarea co-

muna în proiecte finantate de UE 

 Capacitate de atragere a partenerilor noi  

 Capacitate de a atrage parteneriate nationale în domeniul de 

activitate 

 Portofoliul existent de brevete ș i tehnologii omologate gata sa fie 

transferate intreprinderilor inovative   

 Metode analitice de laborator acreditate conform referential SR 

EN 17025 

 Expertiza resursei umane cu abilitati complementare în domenii-

le stiintei materialelor, chimiei ș i fizicii (cercetatorii experimen-

tati) 

 Implementarea ISO 9001 

  Infrastructura veche pentru caracte-

rizari structurale ș i incercari mecani-

ce pentru materiale avansate ș i na-

nostructurate, acoperiri ș i filme   

 Impact scazut al unor publicatii  

 Lipsa unei strategii eficiente de mar-

keting, adecvate pentru valorificarea 

rezultatelor CD 

 Numar mic de cercetatori tineri  

 Colaborari slabe cu organismele de 

certificare  

 Nu exista competente de auditor în 

domeniul specifc de activitate: eco-

tehnologii ș i nano-risc 

Oportunitati Amenintari 

SOCIAL 

 Exista la nivel national ș i european resursa umana pregatita în 

domeniul S&T, care poate fi atrasa 

TEHNOLOGIC 

 O piata mare pentru caracterizari structurale ș i incercari meca-

nice pentru diferite materiale ș i nanomateriale 

ECONOMIC 

 Nise de piata pentru tehnologii ș i aplicatii noi, inca în stadiu inci-

pient (inlocuirea materiilor prime sarace ș i a metalelor critice, 

nanomedicina regenerativa personalizata; nanomateriale ș i me-

tode de purificare a apei ș i remediere a solului; materiale pentru 

constructii inteligente ș i eco-eficiente ș i pentru restaurari) 

 Existenta surselor nerambursabile pentru CDT ș i Transfer Teh-

nologic 

PROTECTIA MEDIULUI 

 Reglementarile UE pentru protectia mediului (doua abordari: 

traspunerea problemelor de mediu intr-un limbaj comun – cifre ș i 

EMAS – sistemul pentru management ș i audit de mediu fiind un 

criteriu standard pentru ISO 14001), Codul de Conduita în Nano-

tehnologii ș i REACH  

POLITIC 

 Activitatea de cercetare ș i dezvoltare a produselor trebuie sa ia 

în considerare atat reglementarile guvernamentale cat ș i cerinte-

le pietei, cum ar fi: reciclarea ș i reutilizarea materialelor secun-

dare ș i pentru ambalaje, eficienta energetica, reglementari pri-

vind emisiile efective ș i preluarea produselor la sfarsitul ciclului 

de viata a produsului 

 Necesitatea inovarii pentru dezvoltare durabila conform prioritati-

lor de cercetare UE din ORIZONT 2020, Roadmap al ETP ș i 

strategiilor nationale pentru competitivitate. 

 Instabilitate financiara datorita crizei 

economice 

 Numar redus de IMM-uri inovative, 

strat-up-uri/spin-off-uri care pot pre-

lua rezultatele cercetarii 

 Educatie antreprenoriala sumara atat 

în mediu de cercetare cat ș i în cel 

economic 

 Dezvoltarea unor noi segmente de 

piata ș i modificarea nevoilor clienti-

lor în ceea ce priveste serviciile 
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DIRECTII Ș I OBIECTIVE STIINTIFICE STRATEGICE 

Misiune 

IMNR are o pozitie strategica în domeniul metalurgiei neferoase. IMNR va fi un institut leader în domeniul 

cercetarii ș i aplicatiilor în metalurgia neferoasa, concentrat sa raspunda cu servicii de cea mai inalta calitate la 

nevoile clientilor. Inovarea ș i transferul de know-how reprezinta cheia activitatii de cercetare din IMNR. Integritatea 

ș i angajamentul pentru excelenta sunt elementele definitorii ale activitatii ș i culturii noastre organizationale. 

Obiectivul general al ICDMNR IMNR 

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

domeniul metalurgiei metalelor neferoase, a stiintei ș i tehnologiei materialelor pe baza de metale neferoase ș i sa 

se integreze complet în Aria de Cercetare Europeana. 

Obiectivele si directiile stiintifice strategice 

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

ș i Materiale Avansate ș i Tehnologii Noi, cu sprijinul Analizelor Fizico-Chimice ș i Caracterizarilor Microscopice, a 

fost formulata în IMNR o linie de cercetare comuna care urmareste dezvoltarea de tehnologii „smart” in domeniul 

resurselor primare si secundare, dezvoltarea materialelor pe baza de metale neferoase pentru aplicatii high-tech, 

imbunatatirea utilizarii resurselor metalice ș i a ratei de recuperare a metalelor neferoase din resurse secundare. 

Sunt vizate urmatoarele directii stiintifice ș i obiective strategice: 

a) Directia Stiintifica 1: Protectia mediului ș i furnizarea durabila a resurselor metalice ne-energetice 

Obiectivul strategic specific al acestei directii stiintifice îl reprezintă implementarea de  noi concepte ș i  noi 

tehnologii pentru procese durabile în industria metalelor neferoase ș i protectia mediului (standarde ș i cele mai 

bune practici în industria metalelor neferoase). 

Obiectivele stiintifice presupun concentrarea asupra urmatoarelor tipuri principale de activitati: 

 Cercetari pentru dezvoltarea tehnologiilor ș i solutiilor noi ș i inovative pentru cresterea durabila a resurselor ș i 

inlocuirea materialelor ș i metalelor critice. 

 Cercetari pentru identificarea tehnologiilor inovative pentru reciclarea ș i reutilizarea materiilor prime pe baza 

de metale neferoase care sunt cheia pentru o crestere inteligenta ș i durabila a industriei metalelor neferoase. 

Sunt avute în vedere abordari multidisciplinare care implica aspecte stiintifice, tehnologice ș i economice. 

 Cercetari pentru dezvoltarea unor tehnologii ș i materiale noi pentru purificarea apelor uzate, în vederea imbu-

natatirii recuperarii metalelor ș i reducerii emisiilor periculoase. 

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

neferoase ș i reabilitarea zonelor poluate prin activitatile metalurgice. 

 Participarea în comitete tehnice de standardizare. 

  Indicatorii de performanta pentru o perioada de 4 ani sunt: 2 brevete, 8 articole ISI în jurnale cu scor relativ 

de influenta ≥ 0,3, 4 tehnologii, 4 produse, 2 propuneri proiecte europene, 5 proiecte nationale, 2 teze de doctorat 

finalizate. 

b) Directia Stiintifica 2: Nanomateriale 

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

cata pe baza de metale neferoase pentru aplicatii medicale, în energie ș i în conditii extreme de lucru. 

Obiectivele stiintifice presupun concentrarea asupra urmatoarelor tipuri principale de activitati: 

 Sinteza ș i fabricarea eficienta a nanomaterialelor prin metode prietenoase cu mediul, integrarea inteligenta a 

proceselor noi ș i existente pentru a asigura transferul eficient de cunostinte catre inovarea industriala. Aceas-

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

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

ș i conditii extreme de lucru. 

 Cunostinte stiintifice avansate privind impactul potential al nanomaterialelor asupra sanatatii sau mediului, ș i 

identificarea inbstrumentelor necesare evaluarii riscului pe  intreaga durata de viata. 

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

modelarea predictiva a proceselor de fabricare a acestora, care sa permita introducerea lor rapida pe piata. 

Indicatorii de performanta pentru o perioada de 4 ani sunt: 3 brevete, 12 articole ISI în jurnale cu scor rela-

tiv de influenta ≥0.3, 4 tehnologii, 4 produse, 6 propuneri proiecte europene, 4 proiecte nationale, 2 teze de docto-

rat finalizate, 2 metode noi de evaluare a materialelor nanostructurate. 
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c) Directia Stiintifica 3: Materiale Avansate  

Obiectivul strategic specific al acestei directii este dezvoltarea materialelor cu functionalitati noi ș i perfor-

mante în exploatare imbunatatite, care sa micsoreze impactul asupra mediului ș i consumului de resurse. 

Obiectivele stiintifice presupun concentrarea asupra urmatoarelor tipuri principale de activitati: 

 Cercetari privind materialele functionale, materialele multifunctionale ș i materialele structurale, pentru inovare 

în sectoarele industriale: energie ș i conditii extreme. 

 Cercetarea ș i dezvoltarea tehnicilor inovative de fabricare a materialelor pe baza de metale neferoase ș i in-

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

asupra mediului. 

 Caracterizarea, evaluarea nedistructiva ș i modelarea predictiva a performantelor pentru progresul stiintei ș i 

ingineriei materialelor pe baza de metale neferoase.  

Indicatorii de performanta pentru o perioada de 4 ani sunt: 1 brevet; 8 articole ISI în jurnale cu scor relativ 

de influenta ≥0.3, 2 tehnologii; 4 produse, 2 propuneri proiecte europene, 4 proiecte nationale, 1 teza de doctorat 

finalizata. 

STRATEGIA PENTRU RESURSE UMANE  

Politica de recrutare 

Pe baza analizei SWOT stiintifice coroborata cu analiza SWOT financiara ș i în conformitate cu misiunea 

sa ș i cu obiectivele stiintifice strategice, INCDMNR-IMNR isi propune recrutarea atat a cercetatorilor tineri (asis-

tenț i de cercetare) cat ș i 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, eficiente, transparente,  dar ș i adaptate 

tipurilor de pozitii anuntate (cercetatori tineri, cercetatori cu experienta – doctori ș i doctoranzi), descriind cunos-

tintele ș i 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) ș i în ziarele locale. Anuntul va fi facut ș i prin canalele universitatilor.  

Diferite abordari vor fi avute în vedere: 

 Cercetatorii nou recrutati vor fi angajati cu norma intreaga pentru o perioada de proba (3-6 luni conform legis-

latiei nationale). Dupa aceasta perioada de proba, cercetatorii recrutati vor sustine un examen teoretic ș i prac-

tic. În functie de rezultatele la examen, cercetatorii vor fi angajati pe termen lung. 

 Cercetatorii nou recrutati pot fi angajati cu norma intreaga sau part time (angajare ocazionala) pentru pozitii ș i 

sarcini specifice. 

Cercetatorii seniori din institut vor acorda atentie deosebita rolului lor de leader sau coordonator de proiect 

ș i 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 în vedere: 

1) Cursuri privind aspecte legate de cercetare (obiectiv: Imbunatatirea competentelor stiintifice ș i extinderea 

expertizei cercetatorilor nou recrutati; sunt avute în vedere excelenta stiintifica, multidisciplinaritatea, pregati-

rea pentru operarea echipamentelor speciale care sa permita expunerea la o gama larga de metode ș i teh-

nici, inclusiv contactul cu diferite abordari de rezolvare a problemei). 

2) Prezentarea activitatii noilor cercetatori (obiectiv: Imbunatatirea abilitatilor de comunicare a noilor cerceta-

tori; diseminarea rezultatelor stiintifice; schimbul de experienta privind cele mai bune practici intre cercetatori; 

sunt urmarite diseminarea ș i transferul de cunostinte). 

3) Legatura cu mediul industrial (obiectiv: Depasirea rupturii dintre mediul industrial ș i cel academic; imbună-

tăț irea viziunii pe care noul cercetator o are asupra posibilitatilor indutriale; incurajarea unei abordari intersec-

toriale ș i a transferului de cunostinte). 

4) Abilitati complementare (obiectiv: sa se ofere cercetatorilor nou recrutati cunostinte ș i mijloace care sa le 

permita de asemenea sa lucreze intr-un context industrial; sunt avute în vedere dezvoltarea carierei ș i a abili-

tatilor personale). 

In continuare este prezentat necesarul de dezvoltare a resursei umane pentru o perioada de 4 ani. 

Directia Stiintifica 1: Protectia mediului ș i furnizarea durabila a resurselor metalice ne-energetice 

 nr. de cercetatori tineri de recrutat: 3 (expertiza în stiinta materialelor ș i chimie) 

 nr. de cercetatori cu experienta de recrutat: 2 (expertiza în stiinta materialelor ș i chimie) 
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Directia Stiintifica 2: Nanomateriale 

 nr. de cercetatori tineri de recrutat: 3 (expertiza în biochimie, fizica, chimie)      

 nr. de cercetatori cu experienta de recrutat: 2 (expertiza în biochimie, fizica, chimie) 

Directia Stiintifica 3: Materiale Avansate 

 nr. de cercetatori tineri de recrutat: 3 (expertiza în stiinta materialelor neferoase, fizica) 

 nr. de cercetatori cu experienta de recrutat: 2 (expertiza în stiinta materialelor neferoase, fizica, electronica) 

Pregatirea personalului  

Institutul intreprinde actiuni preventive pentru a asigura personalului o educatie generala care sa-i permita 

sa depaseasca diferitele situatii potentiale. în tabelul de mai jos este rezumat planul de dezvoltare a competentelor 

personalului.  

Competente 

dezvoltate 
Responsabil Perioada 

Directie 

Stiintifica 
Rezultate asteptate 

Auditori de me-

diu 

Institut / Sef Comparti-

ment resurse umane 

Sef Laborator Eco-

tehnologii ș i protectia 

mediului 

An 1 
SD 1 

 

 pregatire 1 cercetator cu experienta ș i 1 

inginer dezvoltare tehnologica 

 demarare implementare ISO 14001  

 cresterea capacitatii de diversificare a 

portofoliului de servicii oferite de institut 

Management 

proiecte 

Institut / Sef Comparti-

ment resurse umane 

Sefi laboratoare de 

Cercetare 

Ani 

1 - 4 

SD 1 

SD 2 

SD 3 

 pregatire 5 cercetatori experimentati ș i 5 

cercetatori seniori 

 cresterea capacitatii de a atrage fonduri 

nationale ș i internationale 

Managementul 

riscului 

Institut / Sef Comparti-

ment resurse umane 

Sefi laboratoare  

de Cercetare 

Director Economic 

An 1 

SD 1 

SD 2 

SD 3 

 

 pregatire 5 cercetatori experimentati ș i 5 

cercetatori seniori ș i 1 inginer dezvoltare 

tehnologica 

 cresterea capacitatii de a identifica solutii 

de rezolvare a situatiilor cu risc ș i de a 

elabora planuri pentru situatiile nepreva-

zute 

Competente 

antreprenoriale 

Institut / Sef Comparti-

ment resurse umane 

Sefi laboratoare  

de Cercetare 

Ani 

1 - 4 

SD 1 

SD 2 

SD 3 

 pregatire 1 cercetator experimentat ș i 2 

cercetatori seniori  

 cresterea capacitatii pentru transferul de 

tehnologie ș i dezvoltarea 1 spin-off 

Evaluarea na-

noriscurilor 

Institut / Sef Comparti-

ment resurse umane 

Sef Laborator Materiale 

Nanostructurate 

Ani 

1 - 4 
SD 2 

 pregatire 1 cercetator experimentat ș i 1 

cercetator senior 

 implementarea Codului de Conduita pen-

tru Nanotehnologii al Comisei Europene 

Procesare date 

Institut / Sef Comparti-

ment resurse umane 

Sef Laborator Materiale 

Nanostructurate 

Sef Laborator Materiale 

ș i Tehnologii Avansate 

Ani 

1 - 4 

SD 2 

SD 3 

 pregatire 2 cercetatori experimentati în 

procesare date, IT 

 cresterea capacitatii de modelare a pro-

ceselor de fabricare a nanomaterialelor ș i 

materialelor avansate 

Managementul 

inovarii 

Sef Centru de Transfer 

Tehnologic 

Ani 

1 - 4 

SD 1 

SD 2 

SD 3 

 Cresterea capacitatii pentru transferul de 

tehnologie 
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Mobilitati 

Mobilitatea cercetatorilor se refera la vizite de cercetare de scurta/lunga durata la alte institute de cerceta-

re, colaboratori sau facilitati oriunde în tara sau strainatate. Mobilitatea cercetatorilor urmareste imbunatatirea cu-

nostintelor individuale sau ale echipei. Patru efecte ale mobilitatii cercetatorilor trebuie luate în considerare în raport 

cu realizarile în domeniul inovarii: Eficienta; Capacitate productiva; Dezvoltare resurse umane; Capital social. Pe 

durata stagiilor, cercetatorii raman în contact cu institutul ș i cand se intorc au obligatia de a disemina cunostintele 

ș i experienta castigate. Cercetatorii se pot muta de la o echipa la alta, în institut, potrivit expertizei necesare pentru 

implementarea unui proiect intr-o anumita perioada de timp. 

Dezvoltarea unui centru high-tech inovativ de cercetare în cadrul Proiectului de Infrastructura pentru Cerce-

tare POS 2.2.1, reprezinta o oportunitate de a atrage, atat din interiorul cat ș i din afara tarii, resurse umane specia-

lizate. Politica institutului urmareste sa ofere noi oportunitati de cercetare care sa fie în legatura cu mediul industri-

al. Este de asteptat ca aceasta politica va avea un efect puternic în atragerea resursei umane inalt specializate, 

catre noul centru. 

Mecanismul de stimulare ș i evaluare a personalului 

In acest caz constrangerile sunt importante, piata muncii ș i bugetele fiind factori care limiteaza  spatiul de 

manevra al institutului în acest domeniu. Totusi, institutul are o strategie de stimulare a personalului care isi propu-

ne sa mentina ș i sa atraga resursa umana specializata. Urmatoarele criterii sunt luate în considerare: 

 Performanta care este evaluata prin propria Metodologie pentru Evaluarea Resurselor Umane, aprobata de 

Consiliul de Administraț ie al IMNR. Criteriile de performanta sunt considerate la nivel individual. 

 Promovarea pe baza de examen conform legislatiei nationale în vigoare. 

 Valoarea ș i importanta contractelor. 

Politica de gen 

Recrutarea personalului nou, necesar laboratoarelor CDT se va realiza conform legislatiei existente. Recru-

tarea ș i promovarea angajatilor pe pozitii, grade profesionale sau grade superioare sunt facute pe baza competen-

telor profesionale, fara niciun fel de discriminare functie de afiliere politica ș i sindicala, nationalitate, sex ș i religie. 

Recrutarea ș i promovarea se realizeaza pe baza de examen sau concurs. Reglementarile privind promovarea sunt 

recomandate de Consiliul Stiintific ș i aprobate de Consiliul de Administratie, dupa consultarea reprezentantilor 

angajatilor. Alte drepturi ș i obligatii ale partilor contractante rezulta din reglementarile în vigoare (printre care Le-

gea 202/19 aprilie 2002 privind egalitatea de sanse intre femei ș i barbati, revizuita în 8 septembrie 2006). 

In IMNR, lucreaza 38 femei dintr-un personal total de 81 persoane. 28 femei sunt angrenate în activitati de 

cercetare dezvoltare. 6 femei din cele 38 sunt în pozitii de conducere: sefi de laborator/compartiment, directorul 

stiintific este femeie. 

Strategia IMNR privind politica de gen este sa pastreze sau chiar sa imbunatateasca aceasta proportie. în 

activitatea institutului nu exista discriminare negativa în promovarea femeilor atat în pozitii stiintifice cat ș i de con-

ducere. 

  



 

 

     

Actiune de mobilitate Responsabil Perioada 
Directie 

stiintifica 
Rezultate asteptate 

Mobilitatea cercetatorilor din laboratorul de 

Analize Fizico-chimice (expertiza în domeniul 

chimiei ș i fizicii) ș i laboratorul Caracterizari 

microscopice (experti geologi) la echipe de 

cercetare tehnologica 

Sefi Laboratoare 

De cate 

ori este 

necesar 

SD 1 

SD 2 

SD 3 

 

Cresterea satisfactiei clientilor ș i implementarea cu suc-

cess a proiectelor complexe 

Misiune pe termen scurt a unui cercetator doc-

tor în cadrul actiunii COST TD 0802 care este 

în desfasurare. 

Sef Laborator Materiale 

Nanostructurate 

Cercetatori cu experienta din 

Comitetul de Management 

An 1 
SD 2 

 

Acumularea de competente complementare în domeniul 

bio-chimiei ș i caracterizarii compuș ilor hibrizi nanostructu-

raț i  anorganic-organic  

Misiune pe termen scurt a unui cercetator doc-

torand în cadrul actiunii COST TU 0802 care 

este în desfasurare. 

Sef Laborator Materiale 

Nanostructurate 
An 1 

SD 2 

 

Acumularea de competente complementare în domeniul 

nanomaterialelor pentru aplicatii în energie curata 

Vizite scurte la laboratoare de cercetare ș i 

parteneri industriali, implicati în proiecte FP7 în 

desfasurare (2 cercetatori seniori, 3 cercetatori 

cu experienta doctori, 2 doctoranzi-tineri cerce-

tatori) 

Sefi Laboratoare 
An  

1 - 4 

SD 1 

SD 2 

SD 3 

 

Acumularea de competente complementare în domeniul: 

caracterizare materiale avansate, procesare nanomateria-

le, evaluare biologica a deseurilor medicale 

Vizite pe termen lung (2 luni) 1 doctor cerceta-

tor cu experienta în baza proiectului în derula-

re din Program postdoctoral POS DRU “Cristo-

for Simionescu”, la o universitate ș i un institut 

din strainatate 

Sef Laborator Materiale 

Nanostructurate 

Director proiect POS DRU 

de la ICMPP-Iasi 

An 1 
SD 2 

 

Acumularea de competente complementare in domeniul: 

metode de determinare a energiei de legatura în nanoma-

teriale hibride ș i evaluarea biocompatibilitatii nanomateria-

lelor hibride. 

Training asigurat de institut pe noul echipa-

ment prevazut cu 5 tunuri de electroni, la pro-

ducatorul echipamentului în SUA; 2 cercetatori 

cu experienta, 1 inginer cu experienta în elec-

tronica, 1 inginer IT 

Director General, director 

proiect POS 2.2.1 

Echipa de management 

proiect POS 2.2.1 

An  

1 – 2 

SD 1 

SD 2 

SD 3 

 

Acumularea de competente care sa permita lucrul pe noile 

echipamente ș i sa dezvolte aplicatii ș i tehnologii noi. 

Transferul de cunostinte catre specialistii din 

industria nationala, în cadrul proiectului în de-

rulare POS DRU-PROFMEC 

Coordonator local din IMNR 

al proiectului POS DRU 

An  

1 – 2 

SD 2 

SD 3 

 

IMNR va pregati specialisti din industrie (grup tinta 48 per-

soane) în aplicarea materialelor avansate pentru mecanica 

ș i mecatronica, ș i propriul personal (hands on training) 

pentru caracterizarea termo mecanica a acoperirilor care 

sa asigure cresterea capacitatii de a implementa noi teh-

nologii ș i produse cu valoare adaugata ridicata. 



 

 

 

MECANISMELE DE STIMULARE A APARITIEI UNOR DIRECTII NOI DE CERCETARE  

IMNR exploateaza urmatoarele mecanisme de stimulare a aparitiei unor directii noi de cercetare: 

a) Colaborari cu universitatile 

Elementul specific este reprezentat de integrarea cercetarii ș i inovarii în domeniul industriei metalelor nefe-

roase cu educatia, asigurand dezvoltarea activitatilor de cercetare complexe ș i interdisciplinare. Intr-un program 

comun cu universitatile, IMNR ofera doctoranzilor ș i studentilor post doctorali posibilitatea de a utiliza facilitatile de 

infrastructura pentru partea experimentala a tezei. IMNR beneficiaza de posibilitatea de a dezvolta noi directii/teme 

de cercetare fundamentala. Pe de alta parte, tinerii doctori ș i cercetatorii cu experienta din institut participa în pro-

grame post doctorale în cadrul fondurilor structurale – POS-DRU, conducand de asemenea  la dezvoltarea unor 

directii noi de cercetare fundamentala. 

b) Rolul proiectelor europene, participarea în Retele de Cercetare, participarea în Platforme Tehnologi-

ce Europene   

Participarea în proiecte europene deschide posibilitatea de a accesa noi directii de inovare conforme nevoi-

lor partenerilor industriali. Pe de alta parte, ofera posibilitatea de a dezvolta în comun directii noi de cercetare ș i 

idei originale pentru brevete.  

Participarea în Platforme Tehnologice Europene (PTE Nanomedicina, PTE Resurse Minerabile Durabile, 

Initiativa Nanofutures) permite dobandirea de cunostinte privind politica inovarii la nivel European ș i directiile stra-

tegice în domenii specifice. 

Participarea în Retele de Cercetare, cum ar fi actiunile COST finantate de FSE (Fundatia Europeana pen-

tru Stiinta) ș i cooperarile bilaterale ofera posibilitatea schimbului de idei ș i cercetari cu parteneri din mediul aca-

demic ș i industrial care sa conduca la dezvoltarea unor directii / teme noi de cercetare fundamentala dar ș i a unor 

aplicatii noi. 

c) Rolul utilizatorilor în crearea noilor directii de cercetare 

IMM-urile noi care au nisa de piata dar nu au resurse pentru cercetare sunt interesate sa cumpere know-

how sau sa dezvolte în comun directii de cercetare noi. 

d) Consiliul Stiintific 

Consiliul Stiintific participa la elaborarea strategiei de dezvoltare pentru activitatile de CDT ș i a planului de 

CDT. Consiliul Stiintific este alcatuit din cercetatori seniori cu experienta în principalele directii de cercetare ale 

institutului ș i are competenta de a propune ș i face recomandari cu privire la generarea de directii, sa recomande 

stagii de pregatire stiintifica nationale ș i internationale, ș i cooperari internationale, sa coordoneze manifestarile 

stiintifice organizate de institut. în Consiliul Stiintific sunt cooptati trei membri invitati: Dr. Siemon Smid de la 

BreakingResearch, Luxemburg – experienta în transfer tehnologic, Prof.dr. Nicolae Anastasiu, membru corespon-

dent al Academiei Romane –experienta în resurse minerale, Prof.dr. Dragos Taloi – experienta în stiinta materiale-

lor neferoase. 

e) Workshop-uri de prognoza/exploratorii 

Organizarea workshop-urilor de prognoza / exploratorii este foarte utila ca instrument practic pentru a sta-

bili unde ș i cum anumite abordari ale prognozei ș i strategiei de lucru pot necesita imbunatairi sau rafinare, abor-

dand intrebarea strategica „ cum putem supravietui intr-un mediu competitiv în crestere”. Cheia acestor  

workshop-uri de prognoza/exploratorii este pe de o parte observarea ș i analiza (permit identificarea elementelor, 

tendintelor, dinamicii ș i motoarelor domeniilor specifice: resurse minerale ș i respectiv dezvoltarea de materiale), 

pe de alta parte este creativitatea (gandirea strategica permite formularea unei perspective integrate sau a unei 

viziuni privind locul inspre care institutul trebuie sa se indrepte). Elementele de iesire ale acestor workshop-uri sunt:  

 Sa defineasca spectrul de optiuni pentru activitatile care trebuie dezvoltate în institut, în directiile specifice de 

cercetare; 

 Sa defineasca viziunile/abordarile viitoare în directiile de cercetare specifice institutului.  

Pe baza acestor elemente de iesire, institutul va castiga mai multa informatie ș i experienta ș i poate ajusta 

cursul planificarii strategice.  

  



 

 

 

Analiza SWOT financiara  

 

Puncte tari Puncte slabe 

 existenta unui management eficient în situatii deosebite (de 

criza economico-financiara) 

 existenta unei strategii manageriale bine definite în domeniul 

economico-financiar; 

 existenta unui sistem bine organizat ș i eficace de control, care 

se realizeaza prin: control intern, audit intern, C.F.P.P.; 

 realizarea unor indicatori economico-financiari performanti care 

permit participarea institutului la competitiile de cercetare interne 

ș i internationale (venituri, cheltuieli, profit, solvabilitate, lichidita-

te); 

 existenta unui program informatic de contabilitate care permite 

identificarea costurilor pe centre de profit (teme de cercetare, 

laboratoare, structuri de costuri etc); 

 existenta unor echipamente performante în domeniul IT care 

permit identificarea, urmarirea ș i incadrarea costurilor în buge-

tele aprobate (bugetul proiectului, bugetul institutului); 

 la nivel de institut exista un buget bine fundamentat, urmrindu-

se lunar incadrarea în indicatorii economico-financiari aprobati; 

 implementarea sistemului de control managerial în institut con-

form prevederilor OMFP 946/2005 

 implementarea sistemului de management al calitatii conform 

SR EN ISO -9001/2008 

 taxele ș i contributiile la bugetul de stat sunt platite la termen 

 nivelul lichiditatii controlat zilnic, existenta unei lichiditati optime 

 cresterea profitului datorita dezvoltarii activitatii de cercetare 

dezvoltare 

 costul ridicat al capitalului imprumutat  

(una din sursele potentiale de baza pen-

tru finantarea activitatilor curente ș i 

pentru finantarea investitiilor necesare 

pentru dezvoltarea sectorului de cerce-

tare-dezvoltare); 

 restrangerea susbstantiala ș i perma-

nenta a activitatii  agentiilor economici 

din domeniul metalurgiei metalelor nefe-

roase ș i rare;  

 dependenta de S.C. Neferal – S.A. pri-

vind furnizarea apei potabile ș i prelua-

rea apelor menajere ș i pluviale; 

 activitatile de marketing , promovare, 

distributie au o dezvoltare limitata. 

 

Oportunitati Amenintari 

 extinderea cererii operatorilor economici   pentru anumite tipuri 

de analize structurale ș i fizico-chimice; 

 existenta unor contracte de cercetare-dezvoltare cu parteneri 

privati 

 noi nise de piata  

 crearea unui fond care sa permita abordarea echilibrata a sin-

copelor din economia Romaniei; 

 existenta unor stimulente financiare ce asigura fonduri supli-

mentare pentru dezvoltare; 

 posibilitatea atragerii de venituri din Fondul de Dezvoltare Struc-

turala, programele Europene de cercetare, programe de coope-

rare bilaterala. 

 adoptarea unor reglementari legislative 

(fiscale ș i economice) sau normative 

restrictive cu impact nefavorabil;  

 intrarea intr-o perioada de recesiune 

economica la nivel national sau interna-

tional prin reducerea fondurilor publice 

alocate activitatilor de CDI;  

 fluctuatiile nefavorabile ale monedei 

nationale fata de Euro sau USD; 

 schimbari ale politicilor de creditare (ra-

ta dobânzilor ș i garantiile bancare) a 

banciilor finantatoare; 

 probleme legate de asigurarea Cash-

Flow – lipsa surselor de finantare a acti-

vitatii de baza pâna la deschiderea fi-

nantarii pentru noile competitii; 

 pe anumite segmente de piata vizate, 

au aparut noi competitori; 

 



 

 

 

Autonomia financiara a institutului este asigurata ș i din alte surse ș i anume fonduri structurale. în aceasta 

situatie exista posibilitatea de a stimula personalul CDT în functie de volumul de contracte în care este implicat. 

Singura restrictie este impusa de legislatia nationala în vigoare (HG 475/2007) ș i de durata maxima de lucru, con-

form Codului Muncii la nivel national. În perioada de criza 2009-2011, institutul a asigurat continuarea activitatii în 

conditii optime aplicand un program de restructurare prudent ș i eficient, fara a afecta activitatea de cecetare, cum 

ar fi: 1. Cresterea veniturilor din activitati conexe cu activitatile de cercetare; 2. Reducerea volumului costurilor  

generale de administrare prin: reducerea programului de activitate; reducerea costurilor de intretinere, conservarea 

unor mijloace fixe; 3. Reducerea costurilor cu salariile pentru intregul personal pe o perioada de 4 luni. 

 

Infrastructura: plan ș i stategie de investitii  

Nr. 
Directie 

Stiintifica 
Echipament / Instrument 

Valoare estimata 
[euro] 

Termen de 
achizitie 

Din proiect fonduri structurale POS 2.2.1- Infrastructura de Cercetare 

1 SD 1 Autoclava solubilizare prevazuta cu agitare 78.700 Iunie 2012 

2 SD 1 Autoclava cu microunde 50.000 Iunie 2012 

3 SD 2 Autoclava presiune inalta (p=7000 bari) 60.000 Iunie 2012 

4 SD 2 Autoclava presiune medie (p=200 bari) 23.000 Iunie 2012 

5 SD 2 Spray-dryer 35.000 Iunie 2012 

6 

SD 1 

SD 2 

SD 3 

Instalatie de depunere cu mai multe fascicule 

de electroni, în vid, gaz inert sau reactiv, cu 

posibilitatea de a monta sistem pentru RF sput-

tering cu fascicul de ioni 

1.300.000 Iunie 2012 

7 

SD 1 

SD 2 

SD 3 

ICP-OES (Spectrometru de emisie optica cu 

plasma cuplata inductiv) 
145.000 Iunie 2012 

Din proiect fonduri structurale POS DRU ș i PNII- proiect IDEI 

8 
SD 2 

SD 3 

Echipament - Micro scratch tester – pentru ca-

racterizarea proprietatilor de aderenta ș i micro-

duritate 

50.000 Martie 2012 

Din noi call-uri de proiecte ș i propriul buget 

9 
SD 2 

SD 3 

Platforma de incercare nano-mecanica - up-

grade pentru echipament - micro scratch tester 
75.000 An 2 - 3 

10 

SD 1 

SD 2 

SD 3 

Microscop electronic de baleiaj 200.000 An 2 -  4 

11 

SD 1 

SD 2 

SD 3 

Sistem de masurare a porozitatii pe suprafata 100.000 An 2 - 3 

12 
SD 2 

SD 3 

Sistem electrochimic pentru filme ultra-subtiri ș i 

masurari biomolecule 
200.000 An 3 - 4 

 

Strategia privind infrastructura are la bază cele trei direcț ii de cercetare dezvoltate de institut, ș i anume:  

SD 1: Protectia mediului ș i managementul durabil a resurselor metalice ne-energetice; 

SD 2: Nanomateriale; 

SD 3: Materiale Avansate.   

  



 

 

Echipamentele prezentate la pozitiile 1 - 7 reprezinta achizitii curente ș i sunt baza de dezvoltare a Centru-

lui de Cercetari pentru Studiul ș i Intensificarea Proceselor Metalurgice la Presiuni ș i Temperaturi Ridicate în ca-

drul proiectului de fonduri structurale POS 2.2.1. Echipamentul de la pozitia 8 completeaza infrastructura centrului 

ș i va fi folosit atat pentru propriile incercari ale institutului cat ș i pentru pregatirea personalului cu studii superioare 

din industrie. Analiza stiintifica SWOT a aratat lipsa echipamentelor de caracterizare pentru domeniile micro ș i 

nano. în consecinta, în planul de investitii sunt prevazute echipamente de caracterizare (pozitiile 9 ș i 10). Pentru 

dezvoltarea directiilor de cercetare existente printr-o abordare complexa multidisciplinara dar ș i pentru cresterea 

capacitatii de abordare a unor directii noi, sunt prevazute echipamente complementare (pozitiile 11 ș i 12).  

Transferul tehnologic ș i atragerea altor fonduri decat cele publice 

Pentru a reusi în asigurarea competitivitatii pe termen lung ș i a cresterii durabile în domeniul metalelor ne-

feroase, IMNR trebuie sa adopte o abordare strategica ș i integrata a inovarii urmarind prioritatile pentru actiuni-

le propuse în strategia Europa 2020. Institutul se va concentra asupra intaririi  „triunghiului cunostintelor” pentru a 

facilita comercializarea ș i transferul cunostintelor catre IMM-urile inovative la nivel regional, national ș i European. 

In acest sens, laboratoarele de cercetare si Centrul de Transfer Tehnologic (CTT) din IMNR (acreditat de 

ANCS ș i reacreditat în 2011) isi vor conjuga eforturile pentru  valorificarea portofoliului de brevete, tehnologii ș i 

produse existente ș i viitoare.  

Parteneriate strategice ș i vizibilitate: evenimente, comunicari, colaborari.  

Strategia IMNR porneste de la urmatoarele cerinte majore privind maximizarea transferului tehnologoc, 

prevazute în documentul intitulat:  Conclusions on Innovation Union for Europe, 3049th COMPETITIVENESS (In-

ternal Market, Industry, Research and Space) Council meeting Brussels, 26 Noiembrie 2010: prioritizarea investi-

tiilor în educatie, training, cercetare (de la cea fundamentala la cea aplicativa), dezvoltare ș i inovare, ș i tehnologii 

cheie, inclusiv elementele cheie pentru dezvoltarea de tehnologii (materiale avansate); punerea în aplicare a politi-

cilor puternice pentru resursa umana în stiinta, tehnologie ș i inovare; maximizarea valorii banilor prin evitarea 

fragmentarii ș i prin cresterea eficientei cheltuirii fondurilor publice pentru CDI la nivel national ș i regional; 

incurajarea mobilizarii Fondurilor Structurale disponibile pentru CDI, facilitand cooperarea intre retelele ș i cluste-

rele europene. 

Activitatile de marketing ș i vizibilitatea institutului trebuie imbunatatite în conformitate cu noile cereri ale pi-

etei. În consecinta trebuie imbunatatite abilitatile personalului implicat în acest tip de activitati. Accentul va fi pus pe 

gandirea strategica, abilitatile de comunicare ș i senzitivitatea la nevoile clientilor. O baza de date privind clientii va 

fi elaborata, pornind de la cererile, platile ș i raspunsurile clientilor ș i respectiv de la intalnirile pentru asigurarea 

serviciilor. 

Principalele activitati sunt prezentate în figura de mai jos. 

 
Cercetare  

fundamentală 
Cercetare aplicată Prototip 

Intrare pe 
piață 

RETEA / 
conectare 

Cluster – faciliteaza cooperarea ș i marketingul în cercetare: Dezvoltarea unui Cluster Ino-

vativ pentru Materiale Avansate (www.nanofutures.ro). Performanta pe piata. 

Parteneriat Institut – Industrie (Proiecte Nationale, Proiecte UE) Recrutare   

Rol de leader în organizarea Conferintei Romane pentru 

Metalurgie ș i Stiinta Materialelor ROMAT, fiecare 2 ani 

  

Continuarea work-shop-ului anual pentru Nanomateriale 

Functionale – FUN NANOS, în cooperare cu 

CNRS/PROMES Franta ș i EURICE GmbH Saarbruken 

  

Organizarea în 2012 a 2 workshop-uri de prognoza/exploratorii pentru 

resurse ne-energetice ș i respectiv materiale avansate pentru a stabili 

viziunile/abordarile viitoare ș i legaturile dintre directiile majore de cerceta-

re din institut. Explorarea domeniilor noi. 

 

PROCES / 
usurinta muncii 

 Initierea primului spin-off 

Imbunatatirea activitatii Centrului de Transfer Tehnologic  

RESURSE 
Demonstratori Pilot - POS O2.2.1- Fonduri Structurale „High PTMet” 

Utilizarea în comun a infrastructurii ș i recrutare. 

 

PERSONAL / 
competente, cu-

nostinte 

Extinderea programelor educationale pentru piete viitoare folosind fondurile structurale – 

proiecte Dezvoltarea Resurselor Umane. Utilizarea în comun a infrastructurii. 

  

http://www.nanofutures.ro/


 

 

 
Analiza riscului 

 

Element de risc 
Probabilitatea 

de aparitie 

Impact 

asupra 

institutului 

Nivel de 

atentie 

cerut 

Actiune preventivă / remediere 

Esueaza recrutarea cerce-

tatorilor tineri ș i experi-

mentati 

Scazut Ridicat Ridicat 

Anuntarea pe diferite canale a poziț ii-

lor vacante. Intensificarea cautarii 

cercetatorilor dornici sa se intoarca. 

Echipamentul planificat la 

pozitiile 9-12 nu este 

cumparat 

Mediu Ridicat Ridicat 

Se poate intampla daca rata de suc-

cess a propunerilor de proiecte este 

mică. Planificarea corespunzătoare a 

propriului buget (din servicii, contracte 

cu entitati private).  

Membrii unei echipe de 

cercetare pleaca din insti-

tut. 

Mediu Ridicat Ridicat 

Redistribuirea sarcinilor catre membrii 

ramasi în echipa. Plecarea membrilor 

echipei trebuie anuntata în avans (pe-

rioada de notificare) astfel incat planul 

corespunzator de redistribuire sa fie 

pus la punct sau sa fie angajat un nou 

membru. 

Participare la workshopuri 

de prognoza /exploratorii 

prea mica pentru iesirile 

dorite 

Mediu Ridicat Ridicat 

Se incepe pregatirea în avans cu 4-6 

luni, cu program ș i topica interesante. 

Consultanti cu experienta vor fi impli-

caț i în a asigura nivelul corespunza-

tor de vizibilitate al apelului (domeniu 

public, web, e-mail etc.) ș i atragerea 

participanț ilor disponibili ș i experi-

mentaț i. 

Esueaza cluster-ul pentru 

Materiale Avansate 
Mediu Mediu Mediu 

Inca de la inceput se va demara coo-

perarea cu RENITT pentru a identifica 

disponibilitatea  IMM-urilor. 

Asigurare cash-flow Scazut Ridicat Ridicat 
Planificarea strategica a resurselor 

(lunar, trimestrial, bianual, anual) 

Asigurare autonomie ab-

soluta pentru sursa de apa  
Scazut Ridicat Ridicat 

Planificarea propriilor resurse pentru a 

asigura în primul rând sursa de apă. 

   

Concluzii 

Planul de dezvoltare institutionala este elaborat pe baza analizei mediului extern, analizei SWOT stiintifice 

ș i respectiv financiare ș i misiunii institutului. 

Planul de dezvoltare institutionala tine cont de urmatoarele caracteristici specifice: aria tinta (industria me-

talelor neferoase), dimensiunea, componenta ș i structura personalului, ariile programelor, relatia cu sectorul privat 

ș i cu principalele entitati publice nationale.  

Experienta în implementarea proiectelor CDT anterioare, capacitatea de a atrage fonduri Europene ș i 

structurale acoperind toate ariile de cercetare ale domeniului, imbunatatirea continua a infrastructurii, existenta 

centrului de transfer tehnologic, complementaritatea experientei resursei umane, implicarea cercetatorilor tineri, 

existenta unei strategii manageriale bine definite în domeniul economico-financiar, toate acestea constituie  garan-

tia ca planul de dezvoltare institutionala este fezabil ș i obiectivele sunt realizabile. 

Planul de dezvoltare institutionala va fi atent monitorizat ș i evaluat pentru a decide rapid corectii ș i imbunatatiri 
daca este cazul. 


