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IMNR, trecut, prezent și perspective 
 
În acest an IMNR sărbătoreşte 73 de ani de activitate ştiinţifică 

organizată în metalurgia metalelor neferoase şi 45 de ani de la înfiinţa-

rea Institutului de Metale Neferoase şi Rare. Ne referim la o activitate 

ştiinţifică organizată care continuă însă tradiţiile locuitorilor acestor 

meleaguri în metalurgia aurului, argintului, cuprului, unanim apreciată în-

că din timpuri străvechi.  

Putem considera formal că o activitate ştiinţifică coerentă a 

fost materializată în secolul XX între anii `20 şi `40  când metalurgia 

neferoasă s-a dezvoltat puternic, odată cu punerea în operare a uzine-

lor PHOENIX Baia Mare (1925), SOLEX Bucureşti (1932) şi 

SOMETRA Copşa Mică (1935). 

O a doua emulaţie ştiinţifică a avut loc în perioada 1960-1965 

când tehnologiile practicate pe plan internaţional în metalurgia cuprului, 

aluminiului, zincului şi plumbului au fost promovate şi implementate cu 

contribuţia originală a cercetării şi proiectării specialiştilor români.  

La 1 iulie 1966 cercetători şi proiectanţi din ICDEM şi ICECHIM 

au fost uniţi într-un singur institut: Institutul de Metale Neferoase şi 

Rare – IMNR. Structurat pe trei direcţii: cercetare, proiectare şi micro-

producţie, activitatea institutului a fost concentrată spre promova-

rea industrială a sute de tehnologii, studii de fezabilitate, proiecte 

complexe. Peste 220 aliaje noi (pulberi, benzi, sârme, etc.) au fost reali-

zate în IMNR pentru agenţii economici din ţară sau pentru export.  

Anul 1990 a marcat începutul unei perioade de restructurare 

fundamentală în cadrul structurii organizatorice şi a personalului insti-

tutului.  Dacă la finele anului 1989 în institut şi filialele sale lucrau circa 

1600 de salariaţi, în prezent sunt sub 100 de angajaţi. Multe oportu-

nităţi au dispărut (cele legate de conexiunile cu uzinele de stat) şi au 

apărut altele noi, mai puţine dar şi mai dificil de accesat.  



 

În aceste condiţii putem spune că pe termen scurt şi mediu, redresarea 

şi re-ajustarea institutului la noile realităţi au fost un succes.  

În anul 2004, IMNR a devenit institut naţional de cercetare-

dezvoltare, cu o nouă structură organizatorică, cuprinzând patru labo-

ratoare mari:  

• Ecotehnologii şi protecţia mediului; 

• Materiale şi tehnologii avansate ; 

• Materiale nanostructurate; 

• Analize fizico-chimice şi structurale. 

A fost de asemenea creat un centru de transfer tehnologic în 

domeniul materialelor avansate. A continuat activitatea în regim  de 

microproducţie a unor noi materiale, beneficiind de sprijinul unui perso-

nal cu experienţă ridicată în domeniu. În ultimii 10 ani sute de proiecte 

naţionale au fost dezvoltate de cercetătorii din institut. Capacitatea 

profesională a specialiştilor din IMNR au permis câştigarea la competi-

ţii internaţionale a peste 20 de proiecte cu finanţare provenind de la 

NATO, Comisia Europeană, Elveţia, Japonia, Franţa, etc. În prezent 

IMNR este membru a mai multe asociaţii profesionale, platforme și re-

ţele tehnologice europene. Zeci de tehnologii şi servicii au fost elabora-

te şi livrate pentru agenţii economici. Sute de articole şi comunicări şti-

inţifice semnate de cercetătorii din IMNR au evidenţiat valoarea rezul-

tatelor obţinute.  

INCDMNR - IMNR este astăzi un institut strategic pentru Eco-

nomia Naţională, participând direct la stabilirea şi aplicarea Strategiei 

Naţionale de Dezvoltare Durabilă a ramurii de Metalurgie Neferoasă şi a 

cercetării ştiinţifice în domenii de vârf, fiind bine cunoscut şi cotat în 

Europa, ceea ce reprezintă o garanţie pentru dezvoltarea sa viitoare.  

Dr. ing. Teodor VELEA 



 

INTARIREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE A INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE și RARE – IMNR 

 Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională în Cadrul Programului Ope-
rațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritara 2 Competitivitate prin cerceta-
re, Dezvoltare Tehnologică și Inovare, Dezvoltarea capacității administrative. 

Obiectivul general al proiectului propus consta în întărirea capacitații administrative a IMNR Obi-
ectivul general se realizează prin întărirea capacitații de management instituțional și de proiect și prin pregă-
tirea accesului la instrumentele financiare 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
- elaborarea documentelor necesare IMNR pentru accesarea instrumentelor financiare; 
- întărirea capacitații de management instituțional și de proiect a IMNR 

  Planul de activități al proiectului 
  1.  Consultanta privind accesul la instrumentele financiare.  
Serviciile de consultanta au constat in:  
- elaborarea studiului diagnostic privind capacitatea IMNR de a accesa instrumentele financiare; 
- elaborarea studiului diagnostic privind starea actuala a infrastructurii CD a IMNR și necesarul de investi-

ții pentru dezvoltarea infrastructurii CD existente și crearea de noi infrastructuri; 
- elaborarea strategiei de management privind accesarea instrumentelor financiare având  în vedere ce-

rințele de finanțare ale IMNR.  
2.  Achiziția de active corporale, necorporale și obiecte de inventar pentru îmbunătățirea ges-

tionarii instituției (echipamente IT și pentru comunicații, licențe, aplicații informatice, programe de adminis-
trare, etc. ). Indicatori de realizare:  
- următoarele echipamente au fost achiziționate: Servere (2 buc), Notebook (1 buc), Calculator PC (4 

buc), Monitor (4 buc), Centrala telefonica IP (1 buc), Terminale telefonice (50), Rețea interna de date 
[formata din: Rack 42U (1 buc), Consola (1 buc), Prize de rețea (130 buc), Patchpanel (11 buc), Cablu 
rețea (5000 m), Switch (12 buc)],  

- următoarele active necorporale au fost achiziționate: Aplicație informatica pentru gestiune și contabilita-
te (1 aplicație informatica), Licența Sistem de Operare Windows XP sau similar (4 licențe), Licența MS 
Office sau similar (4 licențe), Licența Software management rețea (1 licența), Licența antivirus PC (4 li-
cențe), Licența antivirus rețea (1 licența cu 75 clienți), Aplicație informatica de tip ERP.  

3.  Informare și publicitate privind proiectul.  
Activitatea de informare și publicitate a presupus realizarea următoarelor:  
- publicarea unui anunț de presa intr-un ziar regional privind începerea proiectului; 
- realizarea pagini web a proiectului; 
- realizarea de etichete (pentru etichetarea tuturor bunurilor achiziționate în cadrul proiectului);  
- publicarea unui anunț de presa intr-un ziar regional privind finalizarea proiectului.  

4. Managementul de proiect.  Managementul proiectului a fost asigurat de o echipa formata din 5 
persoane. Indicatori de realizare:  
- indicatorii de realizare menționați la nivelul fiecărei activități sunt îndepliniți,  
- bugetul se executa conform contractului de finanțare,  
- raportările către AM/OI privind implementarea proiectului sunt realizate,  
- nu se înregistrează abateri de la legislația aplicabila.  

5. Auditul financiar de proiect  
Indicator de realizare: certificatul de audit. 

Planul de activități a fost implementat integral.  
Toate rezultatele planificate în Cererea de finanțare au fost realizate integral. 



 
 

CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU STUDIUL și INTENSIFICAREA PROCESELOR  
METALURGICE LA PRESIUNI și TEMPERATURI RIDICATE 

 Proiect  POS CCE  898/14038, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională în 
Cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritara 2 
Competitivitate prin cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare,  Investiții în infrastructura de CD&I. 

Proiectul propus se adresează ariei tematice „Materiale, produse și procese inovative”. în acest con-
text activitățile prevăzute în proiectul propus se concentrează pe dezvoltarea unui centru modern dotat cu 
echipamente de ultima generație, unice la nivel național, care sa permită creșterea capacitații de cercetare 
pentru asigurarea creșterii competitivității firmelor bazate pe tehnologii inovative și eco-eficiente în domeniul 
științei și ingineriei materialelor neferoase. 

Obiectivul general al proiectului propus constă în dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin 
crearea în cadrul INCDMNR a unui centru de cercetare care sa permită creșterea competitivității economice 
și reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul UE în domeniul științei și ingineriei materiale-
lor neferoase, domeniu în care potențialul industrial actual permite României sa exceleze. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Dezvoltarea unor noi activități și direcții de cercetare în domeniul științei și ingineriei materialelor neferoa-

se prin valorificarea intensiva și superioara a resurselor naționale în domenii de înalta tehnicitate; 
2. Crearea de valoare adăugată din punct de vedere științific și economic în domeniul științei și ingineriei 

materialelor neferoase, prin achiziționarea de noi echipamente de cercetare, unice în tara, care sa permi-
tă elaborarea de tehnologii prietenoase cu mediul, cu consumuri reduse de materii prime și materiale și 
productivitate ridicata; 

3. Extinderea și dezvoltarea gamei de servicii de cercetare care pot fi oferite întreprinderilor, unităților de 
învățământ superior și institutelor de cercetare care utilizează materiale neferoase: tehnologii inovative în 
concordanta cu tendințele europene în domeniul științei și ingineriei materialelor neferoase de ultima ge-
nerație, training, perspectiva unei cariere la standarde europene pentru tinerii absolvenți din învățământul 
superior, metode acreditate pentru analiza și caracterizarea materialelor obținute prin valorificarea supe-
rioara a elementelor neferoase; 

4. Întărirea capacității de participare la proiecte internaționale, în special din Programul Cadru 7 al UE (di-
recția tematică 4 NMP și rețele de cercetare și training în parteneriat cu industria), și atragerea unor spe-
cialiști din străinătate și a tinerilor cercetători în vederea extinderii activităților existente, dezvoltării com-
petentelor de cercetare, lărgirea orizontului științific prin asigurarea unor dotări de ultima generație în do-
meniul obținerii unui spectru larg de acoperiri din aliaje intermetalice și compozite nanostructurate. 

Centrul de cercetare pentru studiul și intensificarea proceselor metalurgice la presiuni și temperaturi 
ridicate va cuprinde o serie de echipamente noi unice în tara, ce se propun a fi achiziționate, și va fi deservit 
de o serie de echipamente existente în cadrul INCDMNR pentru analiză compozițională, microstructurală, 
morfologica și studiul termodinamic al sistemelor metalice și compozite, achiziționate în decursul ultimilor 3 
ani. Noile echipamente ce se propun a fi achiziționate („modulul P” – sisteme de autoclave pentru procesa-
rea în soluții și obținerea de pulberi oxidice nanostructurate și „modulul T” – instalația de depunere în flux de 
electroni cu mai multe tunuri pentru depunerea simultana a componentelor, sistemul de analiza compozițio-
nală prin spectrometrie cuplata inductiv cu sistem de emisie optica (ICP – OES) vor fi amplasate în hala 
existenta de metale greu fuzibile, care va fi modernizata pentru desfășurarea în condiții de siguranță și cali-
tate corespunzătoare a cercetărilor. 

Noile echipamente prevăzute a fi achiziționate, împreună cu cele existente, vor permite utilizarea 
energiilor radiante ca sursa de intensificare a proceselor la presiuni și temperaturi ridicate intr-un flux inte-
grat, pentru obținerea unor clase largi de aliaje, compuși intermetalici și compozite cu proprietăți controlate. 
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PREZENTAREA INSTITUTULUI 
 

 
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 Neferoase şi Rare – IMNR.  

Structurată pe trei direcţii: cercetare, proiectare şi micropro-
ducţie - transfer tehnologic, activitatea institutului s-a axat pe promova-
rea 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 și export. 

Anul 1990 a însemnat începutul unor restructurări de fond în 
structura organizatorică a institutului, în structura de personal. Astfel, 
toate centrele de cercetare 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 nece-
sare 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 ascen-
dentă, 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 insti-
tut 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, un 
institut care participă direct la stabilirea Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă a ramurii de Metalurgie Ne-
feroasă şi a cercetării ştiinţifice în domeniu.  

 
Obiectul de activitate 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului de înfiinţare şi Regulamentul de Organizare şi  
Funcţionare al  INCDMNR – IMNR, obiectul de activitate al institutului cuprinde: 

a) Activităţi de cercetare – dezvoltare, cod CAEN 7219;  
b) Activităţi conexe: 

- activităţi de testări şi analize tehnice, cod CAEN 7120; 
- recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile, cod CAEN 3832; 
- turnarea metalelor neferoase uşoare; cod CAEN 2453; 
- turnarea altor metale neferoase, cod CAEN 2454; 
- laminare la rece benzilor înguste, cod CAEN 2432; 
- trefilarea firelor la rece, cod CAEN 2434; 
- producția altor metale neferoase, cod CAEN 2445; 
- producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje, cod CAEN 2410; 
- fabricarea de produse ceramice de uz tehnic, cod CAEN 2344; 
- fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază, cod CAEN 2013; 
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- operaţiuni de mecanică generală, cod CAEN 2562; 
- transportul energiei electrice, cod CAEN 3512; 
- comerţ cu ridicata al metalelor și minereurile metalice, cod CAEN 4672; 
- comerţ cu ridicata al produselor chimice, cod CAEN 4675; 
- comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, cod CAEN 4677; 
- comerţ cu ridicata nespecificat, cod CAEN 4690; 
- activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării, cod CAEN 7021; 
- activități de consultanță pentru afaceri și management cod CAEN 7022; 
- activități de inginerie și tehnică legate de acestea, cod CAEN 7112. 

c) Activitatea de formare şi specializare profesională;  
d) Activitatea de transfer tehnologic a rezultatelor cercetării din domeniul propriu de activitate, consultanţă, 

marketing şi servicii în domeniul de profil; 
e) Valorificarea rezultatelor cercetării prin activităţi de producţie de mic tonaj; 
f) Activitatea de susţinere a cercetării şi dezvoltării tehnologice, prin: expoziţii de profil, simpozioane,  

comunicări ştiinţifice, rapoarte şi sinteze privind activitatea proprie; 
g) Participarea la programele de cercetare ale Uniunii Europene şi alte programe internaţionale. 

 
Misiunea INCDMNR - IMNR 

Luând în considerare premisele interne ale sistemului românesc şi european a Cercetării – Dezvoltării – 
Inovării, descrise în special în Programul Lisabona, s-a conturat misiunea institutului INCDMNR, aceea de a 
elabora şi aplica politicile în domeniul cercetării – dezvoltării şi inovării din metalurgia metalelor nefe-
roase şi alte domenii conexe, în scopul lărgirii patrimoniului naţional şi internaţional ştiinţific, a creşterii 
eficienţei şi competitivităţii economiei şi a asigurării unei dezvoltări rapide şi durabile în plan economic 
şi social. 

Această misiune poate fi îndeplinită, odată cu definirea corectă şi realizarea obiectivelor generale şi 
specifice, respectiv: 

a) Creşterea performanţei: 
- Creşterea numărului de tehnologii, procese şi materiale, inclusiv a celor transferate în sectorul  

producţie; 
- Creşterea numărului de brevete; 
- Creşterea numărului de articole. 

b) Dezvoltarea resurselor: 
- Creşterea semnificativă a numărului de cercetători; 
- Creşterea ponderii doctorilor şi doctoranzilor în totalul personalului cu studii superioare; 
- Atragerea de cercetători experimentaţi şi a tinerilor absolvenţi sau cercetători; 
- Creşterea accesului la infrastructurile de cercetare; 
- Realizarea unei infrastructuri performante în laboratoare. 

c) Antrenarea sectorului privat: 
- Stimularea participării cu proiecte a celor peste 200 IMM-uri şi 10 – 15 întreprinderi mari de profil la 

programele de cercetare; 
- Dezvoltarea parteneriatului public privat în ştiinţă şi tehnologie; 
- Creşterea capacităţii instituţionale; 
- Participarea la reţelele naţionale şi internaţionale; 
- Consolidarea rolului INCDMNR ca lider în ştiinţa materialelor şi metalelor neferoase. 

d) Extinderea cooperării internaţionale: 
- Participarea la proiecte în cadrul Programelor Comisiei Europene şi bilaterale. 

e) Susţinerea de cercetări exploratorii şi de frontieră; 
f) Stabilirea priorităţilor în activitatea de cercetare – dezvoltare; 
g) Încurajarea proiectelor de cercetare complexe, în direcţii prioritare, strategice şi tehnologice, mai ales 

de tip „rezolvare de probleme” cu implicaţii în inovare. 
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h) Dezvoltarea activităţilor de inovare şi transfer tehnologic: 

- Identificarea nişelor de piaţă; 
- Creşterea gamei de produse şi servicii, în special la iniţiativa întreprinderilor; 
- Întărirea capacităţii de inovare a întreprinderilor; 
- Stimularea parteneriatului cu agenţii economici; 
- Dezvoltarea activităţilor de transfer tehnologic, prin Centrul de Transfer Tehnologic; 
- Acreditarea laboratoarelor; 
- Dezvoltarea infrastructurii de atestare a calităţii; 
- Participarea la activitatea reţelelor şi platformelor tehnologice. 

 
Direcţii de cercetare – dezvoltare – inovare   

Activităţile de cercetare, în concordanţă cu structura organizatorică şi cu domeniile de activitate stabilite 
prin HG 2115/2004 de înfiinţare a INCDMNR-IMMNR, sunt următoarele: 
1. În domeniul noilor eco-tehnologii pentru protecţia mediului: 

a) Conceperea de noi tehnologii în metalurgia metalelor neferoase şi rare având ca scop: 

- Dezideratul: zero emisii, zero impact asupra producţiei; 

- Dezideratul: valoare mare adăugată, costuri de producţie mici; 

- Utilizarea eficientă a resurselor, bazată pe acceptarea de către companii a responsabilităţilor 
de mediu; 

- Promovarea celor mai bune practici şi celor mai avansate tehnologii din Europa (conform „Best 
available technologies – BAT”); 

- Promovarea proceselor generatoare de emisii gazoase minime, de cantităţi cât mai reduse de de-
şeuri şi ape uzate; 

- Promovarea biotehnologiilor. 
b) Conceperea şi utilizarea unor tehnici avansate şi a unor noi echipamente capabile să schimbe radical 

mecanismele şi performanţele proceselor, cum ar fi: tehnicile de utilizare a electroplasmei, 
electroflotaţiei şi electrocoagulării pentru purificarea avansată a apelor reziduale, tehnicile de oxidare 
sub presiune în medii neconvenţionale foarte prietenoase (cum ar fi apa sau soluţiile slab alcaline), fără 
utilizarea oxigenului sau altor reactivi chimici. 

c) Promovarea de tehnologii inovative pentru un nou concept al utilizării resurselor, un management dura-
bil al resurselor primare şi secundare, respectiv: 

- Tehnologii hidrometalurgice neconvenţionale pentru prelucrarea resurselor primare de Cu, Zn, Ni, 
Pb, Au, Ag, cu grad ridicat de recuperare a metalelor (97 – 99%), fără generarea de emisii toxice: 
zero emisii, zero impact asupra mediului; 

- Noi tehnologii de reabilitare a solurilor contaminate cu metale grele, a haldelor de zguri şi prafuri 
volatile; 

- Reabilitarea calităţii apelor şi aerului; 

- Tehnologii principial noi de purificare a deşeurilor solide utilizând evaporarea la 1000ºC şi  
vid 10-6 atm. 

d) Elaborarea de studii de impact pentru agenţii economici cu activităţi de metalurgie neferoasă. 
e) Monitorizarea şi evaluarea activităţilor industriale specifice domeniului, având în vedere prevenirea, re-

ducerea şi controlul integrat al poluării şi managementul riscului. 
f) Elaborarea de studii de fezabilitate. 
g) Elaborarea de studii de strategie, atât pentru sectorul Guvernamental cât şi pentru agenţii economici. 
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2. În domeniul obţinerii de noi materiale, a obţinerii (conceperii) şi utilizării nanomaterialelor şi nano-

tehnologiilor: 
a) Dezvoltarea de cercetări fundamentale şi aplicative de sinteză şi procesare a nanobiomaterialelor ce-

ramice, metalo – ceramice, compozite şi hibrizi anorgano – organici, cu aplicaţii în medicina regenerati-
vă şi ingineria ţesuturilor, filme subţiri şi acoperiri medicale, funcţionale şi structurale. 

b) Promovarea de noi tehnologii de obţinere a materialelor inteligente: aliaje compozite şi ceramice, inclu-
siv nanostructurate, cu proprietăţi termice şi mecanice controlate. 

c) Aplicarea de noi procese de sinteză a pulberilor ceramice, metalo – ceramice şi hibride. 
d) Aplicarea de noi tehnici de obţinere a metalelor sau aliajelor metalice, cum ar fi procesele de electroliză 

în săruri topite, procesele de evaporare – condensare cu bombardament de electroni, în vid avansat, 
etc. 

e) Promovarea de noi tehnologii, tehnici şi echipamente de depunere controlată de materiale cu matrice 
metalică (metale, oxizi, carburi, nitruri) pe suport metalic, organic sau anorganic. 

f) Tehnologii de obţinere şi obţinerea de module funcţionale prototip pentru: medicină (implanturi, prote-
ze), protecţia mediului (filtre ceramice, eco-filtre cu geometrie prestabilită), cercetare fundamentală şi 
aplicativă (cristalizare în vid avansat, distilare în vid şi temperaturi ridicate, electroliză intensivă în săruri 
topite şi în soluţii). 

3. În domeniul activităţii de inovare, realizată inclusiv în cadrul Centrului de Transfer Tehnologic pentru Materia-
le Avansate (CTT AVANMAT): 

a) Identificarea nişelor de piaţă 
b) Creşterea gamei de produse şi servicii, în special la iniţiativa întreprinderilor 
c) Întărirea capacităţii de inovare a întreprinderilor 
d) Stimularea parteneriatului între agenţii economici şi institut 
e) Intensificarea şi diversificarea activităţilor de transfer tehnologic  
f) Acreditarea laboratoarelor 
g) Dezvoltarea infrastructurii de atestare a calităţii 
h) Participarea la activitatea reţelelor şi platformelor tehnologice 

4. În domeniul analizelor şi caracterizărilor fizico – chimice: 
a) Elaborarea de noi metode de analiză adaptate sistemelor şi interdependenţelor complexe şi în con-

cordanţă cu standardele   
b) Cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul structurilor mineralogice, a structurilor materialelor 

cu matrice metalică 
c) Utilizarea de noi tehnici şi noi echipamente de analiză pentru metale şi compuşi metalici în soluri şi 

ape poluate, pentru metale şi compuşi din materiale ceramice, materiale compozite şi hibride. 
5. În domenii conexe: 

a) Elaborarea de standarde, conform normelor UE, prin comitetele tehnice la care institutul deţine pre-
şedinţia 

b) Studii de audit tehnologic şi financiar pentru agenţii economici 
c) Studii de evaluare şi consultanţă, în special pentru IMM-uri 
d) Studii de arbitraj pentru probleme controversate ale agenţilor economici din metalurgie şi minerit 
e) Studii de strategie pentru dezvoltare durabilă a sectorului de metalurgie neferoasă 
f) Studii de strategie pentru dezvoltarea activităţii de cercetare din companiile partenere ale institutului 
g) Elaborarea de programe educaţionale şi de perfecţionare profesională a tinerilor studenţi absol-

venţi, a specialiştilor din uzine, a populaţiei 
h) Promovarea prin activităţi de cercetare – microproducţie – transfer tehnologic, direct în industrie, de 

noi materiale sau materiale asimilate, tehnici, tehnologii şi echipamente de obţinere. 
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Strategia de dezvoltare 2008-2013 

Strategia de CDI – N aplicată pentru INCDMNR - IMNR are ca obiectiv consolidarea poziţiei institutului 
în plan intern şi internaţional, creşterea competitivităţii, identificarea nişelor de piaţă specifice, integrarea profe-
sionistă în sistemele de CDI naţionale şi internaţionale.  

Strategia CDI – N îşi propune să susţină dezvoltarea durabilă social – economică a României, ca şansă 
reală pentru a rămâne în competiţie la nivel global.  

Analiza SWOT a pus în evidenţă următoarele aspecte: 
a) Puncte tari::  
- Importanţa ecotehnologiilor în dezvoltarea sustenabilă la nivel naţional şi european  
- Rolul materialelor cu valoare adăugată mare (materiale nanostructurate, biomateriale, materiale inte-

ligente şi multifuncţionale) în Strategia Naţională de Dezvoltare 2007 – 2013  
- Existenţa unui personal de CD cu nivel ridicat de cunoştinţe, implicat deja în proiecte Euro-atlantice  
- Portofoliu de proiecte aplicative ce pot fi transferate  
- Creşterea numărului IMM-urilor inovative  
- Infrastructura existentă şi posibilităţi de dezvoltare prin accesul la fonduri structurale.  

b) Puncte slabe:  
- Investiţii încă reduse în domeniul tehnologiilor noi şi producţiei de materiale avansate şi nanomate-

riale  
- Management insuficient orientat spre inovare  
- Lipsa acută de tineri cu înaltă calificare  
- Insuficienta dezvoltare a infrastructurii de inovare şi TT  
- Lipsa parteneriatelor solide între cercetare – industrie – bănci  
- Vizibilitate insuficientă a rezultatelor cercetării.  

c) Oportunităţi:  
- Noi nişe de piaţă pentru materiale avansate: biomateriale, packaging, electronică.  
- Normele CE de protecţia mediului, tot mai restrictive: scăderea cu 20% a emisiilor de CO2, SO2,NOx, 

limitarea utilizării cianurilor în practica metalurgică  
- Presiuni şi cerinţe pentru respectarea normelor de calitate şi implementarea standardelor europene 

(ex: Best Available Technologies – BAT)  
- Creşterea profitului oferită de noile materiale cu ciclu lung de viaţă, produse de mic tonaj cu valoare 

adăugată mare  
- Interesul pentru includerea IMM-urilor româneşti în proiecte de cercetare ale PC7  
- Posibilităţi de intrare pe pieţe încă în formare, cu noi materiale nanostructurate inteligente şi bioma-

teriale  
d) Ameninţări: 
- Dificultatea IMM-urilor autohtone de acces pe piaţa globală – accesul limitat la informaţie, cultura 

managerială în inovare insuficient dezvoltată  
- Reacţia aşteptată a companiilor concurente: importul excede exportul  
- Creşterea competitivităţii cercetării de firmă (posibil şi universitare).  
 
Pentru îndeplinirea misiunii, INCDMNR - IMNR are în vedere trei obiective strategice: 

a) Crearea de cunoaştere prin obţinerea unor rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf, competitive pe plan 
mondial, având ca scop creşterea contribuţiei la stocul naţional şi internaţional de cunoaştere; 

b) Creşterea competitivităţii Economiei Româneşti prin inovare cu impact la nivelul agenţilor economici şi 
transferul cunoştinţelor în practica economică; 

c) Creşterea calităţii sociale, prin dezvoltarea de soluţii, inclusiv tehnologice, care să genereze beneficii di-
recte la nivelul societăţii, în sănătate, mediu, infrastructură, valorificarea resurselor.  
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Pentru realizarea obiectivelor strategice s-au avut în vedere următoarele obiective specifice: 
a) Creşterea performanţei: 

- Obţinerea unor rezultate ştiinţifice de excelenţă, reflectate în creşterea numărului de articole în pu-
blicaţii din fluxul principal de cunoaştere; 

- Creşterea cu 30% a numărului de brevete în 2007 – 2013 faţă de 2002 – 2007; 
- Triplarea numărului de proiecte de inovare; 

b) Dezvoltarea resurselor sistemului: 
- Dublarea numărului de cercetători până în 2013, concomitent cu descreşterea mediei de vârstă a 

cercetătorilor sub 43 ani; 
- Susţinerea logistică şi materială a tinerilor absolvenţi, astfel încât minim 50% din ei să devină doc-

tori în ştiinţe, în maxim 6 ani de la angajare; 
- Atragerea de tineri cercetători sau cercetători cu experienţă din alte unităţi de cercetare; 
- Creşterea accesului la infrastructura de cercetare performantă prin participarea la competiţiile naţi-

onale şi europene specifice acestui domeniu; 
c) Antrenarea sectorului privat: 

- Sprijinirea logistică a IMM-urilor pentru a-şi organiza propriile structuri de cercetare, pentru evalua-
re şi acreditare; 

- Cooperare pentru identificarea problemelor IMM-urilor; consultanţă pentru găsirea soluţiilor de re-
zolvare a problemelor; 

- Sprijin logistic pentru participarea IMM-urilor la proiecte de inovare şi asimilare; 
d) Creşterea capacităţii instituţionale: 

- Reducerea fragmentării din sistemul de cercetare prin colaborarea şi participarea la reţele naţiona-
le şi internaţionale, astfel încât să poată fi obţinute rezultate valoroase, apreciate internaţional; 

- Afirmarea INCDMNR ca actor important pe piaţa internaţională a cunoaşterii; 
- Profesionalizarea managementului cercetării; 
- Promovarea eticii şi egalităţii în şanse în cercetare, dezvoltarea de interfeţe dedicate dialogului  

ştiinţă – societate; 
e) Extinderea cooperării internaţionale: 

- Extinderea cooperării internaţionale în programe şi proiecte; 
- O bună reprezentare a institutului, prin experţii săi în instituţii şi organisme reprezentative de CDI, la 

nivel european şi mondial.  

Strategia INCDMNR în domeniul inovării pentru perioada 2008 - 2013 este următoarea: 

- Analiza tehnică, a eficienţei şi a gradului de competitivitate a celor cca. 200 de IMM-uri cu activităţi în 
domeniul metalurgiei neferoase; 

- Identificarea problemelor IMM-urilor pe grupuri de agenţi economici, astfel încât aplicarea unor soluţii 
inovative să se facă unui grup mai mare de IMM-uri (evitarea acţiunii de fragmentare); 

- Implicarea IMM-urilor mai importante (cu şanse în competiţia globală) în clustere, platforme tehnologice 
şi proiecte interne şi internaţionale alături de institut; 

- Acordarea de consultaţii semi-gratuite pentru IMM-uri, pentru înţelegerea problematicii inovării, pentru 
obţinerea de avize de acreditare/evaluare, pentru obţinerea de fonduri structurale; 

- Acces liber al IMM-urilor la banca de date tehnico-ştiinţifice a institutului; 

- Schimbarea „regulilor” şi comportamentelor în acţiunile de inovare: „inovarea politicii de inovare”. În 
prezent un cercetător are o idee şi caută un partener care să i-o aplice, pentru a câştiga bani sau pentru 
a-şi creşte reputaţia profesională. În noua concepţie cercetătorii trebuie să cunoască IMM-urile, sa aibă 
o activitate de „căutare de probleme” pentru respectivele IMM-uri; 

- Dezvoltarea activităţii centrului de transfer tehnologic al institutului în direcţia promovării inovaţiilor cer-
cetărilor din  institut, dar şi în direcţia rezolvării problemelor existente în IMM-uri.; 

- Analizarea şi modernizarea structurii organizatorice a institutului astfel încât CTT să aibă eficienţă ma-
ximă şi să fie posibilă crearea de spin-off-uri şi start-up-uri, cu contribuţia semnificativă a institutului. 
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Evoluţia principalilor indicatori 
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Salariul mediu 
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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 
 

Preşedinte: Dr. ing.  Teodor VELEA Director General INCDMNR 

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

 Ionica DRAGOTĂ Ministerul Finanţelor publice 

 Doina TURCU Ministerul Economiei 

 Anişoara COIFAN Ministerul Economiei 

 Anca GHINESCU Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

 Ioan Cristian ANTON Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale  

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 

Dr. ing. Lucia FIRESCU Membru permanent 

Fiz. Viorel BADILITA Membru permanent 

Prof. dr. ing. Dragoș TALOI Membru invitat 

Prof. dr. ing. Aurelia MEGHEA 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 

Drd. ing. Luminița MARA Şef Laborator Ecotehnologii şi Protecţia Mediului 

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

Dr. geol. Florin STOICIU Șef Laborator Caracterizări Microscopice 

Ing. Lenuţa ENACHE  Şef Laborator Analize 

Ing. Adrian CARAGEA  Şef Colectiv Incercări Tehnologice 

 

 

Laboratorul ECOTEHNOLOGII şi PROTECTIA MEDIULUI 

Şef laborator: Drd. ing. Luminița 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,  

- Managementul apelor,   

- Depoluare (aer, apa, sol),  

- Tratarea solurilor,  

- Tratarea apelor uzate,  

- Gestionarea deşeurilor industriale,  

- Noi ecotehnologii de mediu, 

- Studii de impact asupra mediului, 

- Noi materiale avansate (depuneri în strat,  
implanturi pentru medicina, compozite  
pentru aplicaţii de mediu),  

- Consultanță 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 na-

nomaterialelor ceramice, compozite metalo-ceramice şi hibride cu aplicaţii funcţionale şi structurale pentru: 
- nano-bio-materiale (ceramice, compozite, sisteme hibride anorganic-organic) pentru medicina regenera-

tivă şi ingineria ţesuturilor; 
- filme subţiri şi acoperiri avansate funcţionale prin procese hidrotermal-electrochimice şi metode sol-gel 

coloidal; 
- materiale structurale şi cu gradient funcţional. 

 Laboratorul Materiale Nanostructurate deţine expertiză relevantă în:  
- sinteza chimică umedă a pulberilor ceramice nanocristaline prin: co-precipitare, sol-gel coloidal, hidro-

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

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

termal-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 
nanostructurate; 

- Perfecţionarea şi dezvoltarea de tehnologii noi, neconvenţio-
nale, eficiente şi ecologice , pentru sinteza de metale şi aliaje 
neferoase, materiale compozite, semifabricate şi produse tur-
nate prin procese electrochimice şi metalurgice specifice: 
codepunere 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 me-
tode noi pentru procese de sinteză a materialelor metalice cu structuri speciale şi caracteristici superioare 
şi asigură 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 
materialelor 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 digi-
tal al temperaturii, 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 

(rapiditate, sensibilitate, precizie); 
- Verificarea unor metode de analiză cunoscute, inclusiv a celor din standardele internaţionale, pentru 

elaborare de standarde naţionale; 
- Elaborarea unor noi metode de analiză; 
- Analize privind stabilirea compoziţiei chimice, structurii materialelor,  produselor şi subproduselor  rezul-

tate 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 labora-
toare 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;  
- aliaje  cupru – staniu  turnate; aliaje  cupru – staniu – plumb  turnate;  
- aliaje  cupru - aluminiu  turnate  în  blocuri;  
- aliaje  cupru – zinc  (alame)  turnate  în  blocuri;  
- aliaje  plumb  cu  stibiu;  
- aliaje  de  zinc  pentru  turnătorie. 

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

 
 
 
 

CENTRUL DE TRANSFER TEHNOLOGIC  
PENTRU MATERIALE AVANSATE  

 

Director 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 unui pol naţional în 

domeniul materialelor avansate nanostructurate (metalice, ceramice şi compozite) cu proprietăţi de 
biocompatibilitate şi inteligente (senzori, materiale cu caracteristici predeterminate la coroziune/abraziune), vi-
zând valorificarea rezultatelor CD în domeniu şi dezvoltarea economico-socială pe termen lung prin întărirea 
segmentului de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi formarea de noi întreprinderi inovative (IMI), creşterea com-
petitivităţii institutelor de CD, IMM şi IMI din domeniul ţintă şi integrarea deplină în circuitul economic european. 

Servicii tehnologice oferite: 
Analize tehnico-economice: 

- studii de fezabilitate,  
- reactualizare oferte,  
- evaluare şi audit tehnologic. 
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Planificare resurse: 

- plan de afaceri,  
- analiza pieţei,  
- strategia firmei,  
- evaluare costuri şi investiţii necesare. 

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,  
- supraveghere tehnologică,  
- consultanţă,  
- documentare. 

Elaborare program verificări şi testări: 
- evaluare şi audit tehnologic,  
- asistenţă şi consultanţă, 
- definitivare referenţial,  
- verificări şi testări,  
- întocmire raport. 

Diseminare informaţii: 
- protecţie proprietate intelectuală (contracte), 
- CD-ROM prezentare, 
- pliante prezentare, 
- organizare workshop-uri. 

Misiunea CTT AVANMAT 
- Realizarea transferului tehnologic rapid către IMM-urile de profil a rezultatelor activităţilor de CD în do-

meniul materialelor avansate biocompatibile şi inteligente (metalice, ceramice şi compozite);  

- Identificarea cerinţelor pieţei pentru tehnologii, servicii şi produse din domeniul ţintă;  

- Asigurarea de consultanţă şi de expertiză ştiinţifică şi tehnologică în domeniu;  

- Asigurarea unei instruiri calificate continue în domeniul ţintă pentru personalul cu studii superioare din 
IMM-uri;  

- Realizarea instruirii aprofundate în domeniul materialelor avansate biocompatibile şi inteligente pentru 
studenţi, doctoranzi;  

- Consultanţă pentru IMM-uri în întocmirea de propuneri de proiecte pentru licitaţiile programelor naţiona-
le şi internaţionale de CD în domeniul vizat;  

- Întărirea şi dezvoltarea unei pieţe specifice domeniului ţintă;  

- Realizarea prognozelor de cerere pe termen mediu şi lung în scopul orientării activităţii de CD aplicative 
spre satisfacerea pieţei;  

- Activităţi de marketing în domeniul ţintă;  

- Diseminarea cunoştinţelor (ştiinţifice şi tehnologice) din domeniu, în special pentru IMM-uri;  

- Sprijinirea IMM-urilor şi întreprinderilor din domeniul ţintă în implementarea standardelor europene de 
caracterizare a materialelor avansate (metalice, ceramice şi compozite) biocompatibile şi inteligente;  

- Realizarea de reţele care să faciliteze contactul între specialiştii din CD şi din IMM-uri din domeniu şi 
sprijinirea realizării de parteneriate interne şi internaţionale;  

- Brevete şi proprietate intelectuală. 
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I. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA 
 
 

Indicatorilor economico-financiari la data de 31.12.2010  
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
Indicatorilor 

Realizat 
2009 

Realizat 
2010 % 

 A 1 2 2 : 1 

1 Venituri  totale 8.034.053 7.559.166 94,00 

2 Cheltuieli totale 8.009.431 7.532.711 94,00 

3 Venituri din exploatare 8.021.915 7.530.906 93,88 

       din care venituri cercetare 7.399.660 6.786.481 91,71 

4 Cifra de afaceri 7.917.499 7.273.862 91,87 

5 Cheltuieli din exploatare, din care: 7.966.472 7.482.883 93,93 

5.1 Cheltuieli cu materii prime şi materiale 
consumabile 724.973 548.788 75,70 

5.2 Cheltuieli cu personalul 4.731.540 4.675.461 98,80 

     din care salarii şi indemnizaţii 3.695.821 3.640.924 98,51 

5.3 Cheltuieli privind prestaţiile externe 1.836.497 1.758.562 95,76 

5.4 Cheltuieli  cu alte impozite, taxe şi 
vărsăminte asimilate 216.884 152.111 70,13 

5.5 Cheltuieli cu amortizările 387.246 411.294 106,21 

5.6 Alte cheltuieli 4.332 1.672 38,60 

6 Venituri financiare 12.138 28.260 232,82 

7 Cheltuieli financiare, din care: 42.959 49.828 115,99 

7.1 Cheltuieli privind dobânzile 41.705 29.936 71,78 

7.2 Alte cheltuieli financiare 1.254 19.892 1.586,28 

8 Profitul brut 24.622 26.455 107,44 

9 Impozitul pe profit 18.931 8.716 46,04 

10 Profitul net 5.691 17.739 311,70 
 
Analizând realizările anului 2010 faţă de realizările anului 2009, rezultă că veniturile totale au scăzut cu 

6%, respectiv cu 474.887 mii lei, cheltuielile totale au scăzut cu 476.720 mii lei din care cheltuieli cu salariile cu 
54.897 mii lei. Această situaţie s-a datorat diminuării fondurilor de cercetare în anul 2010, conform prevederilor 
Legii Bugetului de Stat nr. 286 / 2010. În această situaţie Ministerul Educaţiei şi Cercetării – ANCS a diminuat 
fondurile proiectelor aflate în curs de derulare. 
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Capital şi rezerve la 31.12.2010 

Nr. 
crt. 

INDICATORI 
Realizat 

2009 
Realizat 

2010 
Diferenţe 

(3-2) 

0 1 2 3 4 

1 Total activ 7.264.603 23.022.702 15.758.099 

1.1 Active imobilizate 5.720.296 5.632.652 -87.644 

1.2 Active circulante (Stocuri, Creanţe, alte valori) 1.535.406 17.380.004 15.844.598 

1.3 Cheltuieli înregistrate în avans 8.901 10.046 1.145 

2 Datorii (sume de plătit intr-o perioadă de până 
la un an) 1.133.467 5.218.268 4.084.801 

3 Venituri în avans 15.142 2.256.003 2.240.861 

4 Active circulante nete, respectiv datorii 
curente nete  395.698 9.915.779 9.520.081 

5 Subvenţii pentru investiţii 1.886.104 11.366.942 9.480.838 

6 TOTAL ACTIVE minus DATORII CURENTE 6.115.994 15.548.431 9.432.437 

7 Capitalul Social 902.810 902.810 0 

8 Rezerve 683.838 688.391 4.553 

9 Rezerve din reevaluare 2.563.902 2.563.902 0 

10 Rezultatul REPORTAT 8.649 8.649 0 

11 Rezultatul net al exerciţiului financiar  5.691 17.884 12.193 

12 Capitaluri proprii (Patrimoniul Net) 4.164.890 4.181.489 16.599 

In anul 2010 faţă de 2009, valoarea sumei reprezentând „Active Circulante” a crescut cu 15.844.598 lei, 
respectiv de la 1.535.406 lei  la 17.380.004 lei. Aceasta s-a datorat următoarelor influenţe: 
a) în principal creşterii creanţelor comerciale cu 987.109 lei la 31.12.2010, reprezentând lucrările de cercetare 

predate la finele anului care sunt finanţate din credite de angajament. 
b) creşterii disponibilităţilor în conturi la bănci în 2010 faţă de 2009 cu 3.263.347 lei din care : 

- conturi la bănci proiect prefinanţare 2.2.1. = 2.991.062 lei 
- conturi la bănci în valută (Supersonic) = 262.999 lei 

c) creşterii altor creanţe cu 11.599.348 lei provenind din: 
- subvenţii de primit de la ANCS conform cererii de rambursare nr. 2 contract ICA 179/2010 = 161.080 lei 
- valoarea subvenţiei de primit de la ANCS, aferentă perioadei de derulare a contractului  253/2010  - 

2.2.1.= 10.000.000 lei (valoare nerambursabila a contractului) 
- valoarea subvenţiei de primit de la Camera de Comerț și Industrie aferenta perioadei de derulare a 

contractului POSDRU = 1.470.255 lei. 
d) descreşterea altor elemente ale mijloacelor circulante ( stocuri de materii prime şi produse finite) = 5.206 lei. 

 In cursul anului 2010, în cadrul INCDMNR-IMNR, misiunile de audit intern, desfăşurate pe baza planului 
de audit aprobat de Consiliul de Administraţie, au fost următoarele: 

- modul de organizare a efectuării inventarierii patrimoniului INCDMNR-IMNR; 
- modul de derulare a activităţii de facturare şi urmărire a realizării veniturilor; 
- modul de organizare a contabilităţii materiilor, materialelor, inclusiv a celor de natura obiectelor de 

inventar. Evidenţa tehnic operativă a acestora.  
        În afara misiunilor de audit menţionate, auditorul a mai efectuat 18 rapoarte şi certificate de audit a 
temelor de cercetare în care INCDMNR-IMNR a fost coordonator de program și 21 rapoarte şi certificate de 
audit a unor teme de cercetare în care institutul a fost partener.  
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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 12 Anexa 1 

2 Lucrări ştiinţifice în curs de publicare în reviste cotate ISI 22 Anexa 2 

3 Cărţi / capitole publicate 1 Anexa 3 

4 Citări în reviste cotate ISI 44 Anexa 4 

5 Brevete acordate 1 Anexa 5 

6 Cereri de brevete 9 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. 

56 Anexa 7 

 
Punctaj cumulat ISI pe lucrări publicate:  22,778 

ANEXA 1 

LUCRARI STIINTIFICE/TEHNICE PUBLICATE în REVISTE DE SPECIALITATE COTATE ISI 

1. L. Castrillon, Y. Fernandez Nava, M. Ulmanu, I. Anger, E. Maranon  
„Physico-chemical and biological treatment of MSW landfill leachate” 
Waste Management, vol 30 (2010) pg228-235, ISSN 0956-063X 

2. I. Fernandez Nava, M. Ulmanu, I. Anger, E. Maranon, L.  Castrillon 
„Use of granular bentonite în the removal of mercury (II), cadmium (II) and lead (II) from aqueous 
solutions”;  Water, Air & Soil Pollution, vol 215, nr 1-4, 239-249, DOI:10.1007/s11270-010-0474-1 

3. I. Roman, C. Frățilă, E. Vasile, A. Petre, M. L. Soare 
„Electrochemical evaluation of the stability of ceramic nanostructured titanium oxide layers în Ringer 
solution”;  Journal of Optoelectronics and Advanced Materials ISSN:1454-4164, Ed.INOE&INFM, Vol.12 
ISS.7, 2010, p.1597÷1603  

4. M. Ghiţă, F. Stoiciu, V. Bădiliţă,  V. Predica, L. Enache  
„Chemical and mineralogical characterization of residues from the recycling of accumulator batteries 
wasted”;  Romanian Journal of Mineral Deposits, Vol. 84  Special Issue, ISSN 1220 – 5648 

5. R. Teodorescu, V. Bădiliţă, M. Roman, L. Enache, E. Neagu,   M. Gheorghe,.A. Crisan   

“Some researches for optimization and greening removal process of soluble salts from aluminium slag”                         
Environmental Engineering and Management Journal, ISSN 1582-9596                                 

6. R. Teodorescu, V. Bădiliţă, M. Roman, V. Purcaru, C.n Tociu, A.l. Crisan 
“Research for optimization and ecologization technology of aluminium recovery from slag to coagulants for 
water purification”;  Environmental Engineering and Management Journal, ISSN 1582-9596 

7. S. Onisei, P. Moldovan, L. Mara, V. Predica, C. Lupu 
„Influence of mechanical activation on the kinetics of non ferrous metal sulphides oxidation“ , 
Scientific Bulletin of University Politehnica of Bucharest, Series B: Chemistry and Material Science ,Vol. 72, 
Issue 3, 201 

8. R. M. Piticescu, N. Plesu, E. Vasile, C. Moldovan, B. Fartat, C. Rusti, “Soft chemical integration with micro 
fabrication în developing new scaffolds for tissue engineering”, Optoelectronics and Advanced Materials - 
Rapid Communications, vol. 4, No.3, March 2010; 
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9. C. Marinescu, A. Sofronia, C. Rusti, R. M. Piticescu, V. Badilita, E. Vasile, R. Baies, S. Tanasescu, “DSC 
investigation of nanocrystalline TiO2 powder”, Journal of Thermal analysis and calorimetry, Available onli-
ne, Digital Object Identification No. DOI: 10.1007/s10973-010-1072-6; 

10. 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”, Zeitschrift fuer 
Naturforschung B – Chemical Sciences, vol. 65b, no.8 (2010) p. 1024-1032 

11. P. Moldovan, M. Buţu, G. Popescu, M. Buzatu, E. Uşurelu, V. Soare, D. Mitrică, „Termodinamica interacţi-
unilor în sistemul Al-K2TiF6-KBF4”, Revista de Chimie 2010, vol.61,nr.9,p. 828-832, ISSN 0034-775 

12. V. Soare, M. Burada, D. Mitrică, V. Bădiliţă, F. Stoiciu, C.P. Lungu, V. Ghenescu, I.M. Rusu, S. Antohe,  
„Electrodeposition and characterisation of CuInSe2/CdS multilayered thin films”  
Journal of Advanced Materials 2010 vol.4, nr.12, p 2018-2021, ISSN 1454 - 4164     

 

 ANEXA 2 

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

1. M. Corban, I. Roman,  R. Truşcă, A. Dinischiotu, I. Cârceanu, N. Stan, C. Frăţilă 
„Aspecte  privind  influenţa alierii asupra proprietăţilor de stabilitate electrochimică a titanului sinterizat”;   
Revista de Chimie, ISSN – 0035 – 3930 

2. M. Gheorghiţă, E. Sîrbu, V. Purcaru, N. Mirică, M. C. Mirică, M. Iorga 
”Electrochemical characterization of synthetic basic solutions with Ga and Al content” 
Revista de Chimie, ISSN – 0035 – 3930 

3. M. Gheorghiţă, E. Sîrbu, V. Purcaru, N. Mirică, M. C. Mirică, M. Iorga 
”Electrochemical characterisation of gallium –aluminium alloy”;  Revista de Chimie, ISSN – 0035 – 3930 

4.  M. Gheorghiţă, E. Sîrbu, V. Purcaru, N. Mirică, M. C. Mirică, M. Iorga 
”Aluminium activation produced by gallium; . Revista de Chimie, ISSN – 0035 – 3930 

5. T. Velea, D. Taloi, V. Predica, L. Gherghe, L. Mara, A. Ispas, C. Lupu, S. Onisei, E. Sirbu   ”Establishing 
the optimal parameters for oxidizing în aqueous media of sulphides concentrates with lead content”;  
Environmental Engineering and Management Journal, ISSN 1582-9596 

6. C. P. Lungu, I. Mustafa,  N. Georgescu, A. M. Lungu, P. Chiru, I. Jepu, C. Porosnicu, A. Anghel,  
T. Velea, D. Stanciu, V. Predica, M. Brătescu, N. Saito, O. Tokai  
”Plasma processing of solutions containing levigates”;  Romanian Journal Of Physics, ISSN 1221-146X 

7. T. Velea, V. Predica, L. Gherghe, D. Taloi, L. Mara, C. Lupu 
”Oxidation of low grade complex concentrate în aqueous media”;  Enviromental Engineering and 
Management Journal – „Gh Asachi” Technical Universty of Iaşi, ISSN 1582-9596 

8. T. Velea, V. Predica, L. Gherghe, D. Taloi, L. Mara, C. Lupu;  ”Leaching of nonferrous metals from oxidized 
low grade complex concentrate”; Enviromental Engineering and Management Journal, „Gh Asachi” 
Technical Universty of Iaşi, ISSN 1582-9596 

9. L. Vlăduțiu, F. Miculescu, V. Bădiliță, L. Enache, P. Capota, V. Soare, F. Stoiciu, V. Georgescu,L. Mara 
„Physico-Chemical and Morphostructural characterization of the red mud obtained în the romanian plant, 
Parte A . Cercetări privind caracteristicile fizico-chimice și structurale ale noroiului rosu deseu (Bayer) ro-
manesc“;  Revista de Chimie ISSN 0034-7752 f. impact 0,552 

10. L. Vladutiu, D. Taloi, L. Mara, C. Lupu, L. Sarbu, F. Bacalum, R. Zavoianu, V. Georgescu 
„Physico-Chemical and Morphostructural characterization of the red mud obtained în the romanian plant, 
Parte B. Consideratii privind corelatia structura-proprietati privind noroiul rosu utilizat la indepartarea 
fosfatilor din ape“;   Revista de Chimie ISSN 0034-7752  f .impact 0,552 
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11. L. Mara, S. O. Dima, A. Sarbu, L. Sarbu, R. Zavoianu, O. Pavel, D. Taloi 
„Obtaining of hydrotalcite-based ceramic monoliths through extrusion and investigation of the additives’ 
effect on the rheological behavior“;  Revista de Chimie ISSN 0034-7752 f. impact 0,552 

12. L. Mara, A. Sarbu, S. O. Dima, A. L. Radu, L. Sarbu, R. Zavoianu, O. Pavel, D. Taloi, F. Bacalum 
„Obtaining of Clinoptilolitic Extrudates for Environmental Applications“ 
Revista de Chimie ISSN 0034-7752 f.impact 0,552 

13. L. Mara, D. Taloi, L. Vlăduțiu, R. Teodorescu;  „Mathematical modeling of a proces for the purification of 
waste water containig phosphorus“;  Metalurgia International, ISSN 1582-2214 

14. L. M. Popescu, R. M. Piticescu, T. Buruiana, S. Simon, E. Vasile, R. Trusca, V. Badilita, „A New Approach 
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VARE 

8. „Soluţii pe termen scurt, mediu (2010-2012) şi lung (2013-2020)  pentru  viabilizarea principalelor companii 
metalurgice românești conform criteriilor de performanţă europene”, 7/579436/2008, PLAN SECTORIAL 
M.E.C.M.A. 

9. „Tehnologie pentru obținerea CMC: compozit microcristalin în microstraturi pentru contacte electrice 
[CuMo3-12(Y+Zr)0.08]”, 71-008/2007, PNCDI2; 

10. „Material:CMC, compozit microcristalin în microstraturi, pentru contacte electrice [CuMo3-12(Y+Zr)0.08]”, 
71-008/2007, PNCDI2; 

11. „Contactor de 200A cu pastile  din CMC”, 71-008/2007, PNCDI2; 

12. „Contactor de 80A cu pastile  din CMC”, 71-008/2007, PNCDI2; 

13. „Compozit microcristalin în microstraturi pentru contacte electrice”, 71-008/2007, PNCDI2; 

14. “Tehnologie electronoradiantă în flux de electroni cu patru tunuri electronice”, 71-008/2007, PNCDI2; 

15. „Tehnologie de obţinere a galiului prin valorificarea complexă şi ecoeficientă a bauxitei”,  
71-017/2007, PNCDI1 

16. „Studiul activării aluminului în prezenţa galiului”, 71-017/2007, PNCDI1 



 

INCDMNR – IMNR | Raport anual 2010  25 
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18. „Studiu de piaţă privind utilizarea galiului”, PN 09240301 

19. „Studii privind metodele de extracţie a metalelor rare galiu şi vanadiu din soluţii de aluminat de sodiu pro-
venite din Bayer”, PN 09240301 

20. „Studiu privind purificarea materialelor semiconductoare prin metoda topirii zonare”,  PN 09240301 

21. „Tehnologie pentru tratarea levigatelor de la haldele de zguri și de la staţiile de neutralizare ale unităţilor in-
dustriale din metalurgia plumbului prin metode inovative neconvenţionale, în scopul purificării avansate, în 
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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 7 Anexa 8 

2 Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de 
program 17 Anexa 9 

3 Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale cu participare  
internaţională, cu comitet de program 8 Anexa 10 

4 
Lista lucrărilor ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale, cu comitet 
de program 4 Anexa 11 

5 Lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice în ţara 3 Anexa 12 

6 Modele, normative, proceduri, etc. 22 Anexa 13 
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“Studies on Anodized Titanium and Ti6Al4V Alloy Bioactivity”;  19th Annual Meeting of the European Asso-
ciation for Osseointegration (EAO), Glasgow, England, October 6-9, 2010  

3. T. Velea, D. Taloi, V. Predica, L. Gherghe, L. Mara, A. Ispas, C. Lupu, S. Onisei, E. Sirbu  
„Establishing the optimal parameters for oxidizing în aqueous media of sulphides concentrates with lead 
content”;  International Conference of Physical Chemistry, ROMPHYSCHEM 14  - Bucuresti 2 - 4 Iunie 
2010, organizat de Institutul de Chimie Fizica „Ilie Murgulescu”, Universitatea din București  

4. T. Velea,  V. Predica, L. Gherghe, D. Taloi, L. Mara, C. Lupu; ”Oxidation of low grade complex concentrate 
în aqueous media; International Conference of Physical Chemistry, ROMPHYSCHEM 14  - Bucuresti 2 - 4 
Iunie 2010, organizat de Institutul de Chimie Fizica „Ilie Murgulescu”, Universitatea din București  

4. T. Velea,  V. Predica, L. Gherghe, D. Taloi, L. Mara, C. Lupu;  „Leaching of nonferrous metals from 
oxidized low grade complex concentrate”;  International Conference of Physical Chemistry 
ROMPHYSCHEM 14  - București 2 - 4 Iunie 2010, organizat de Institutul de Chimie Fizica „Ilie Murgules-
cu”, Universitatea din București  

5. S. Onisei, Y. Pontikes, T. van Gerven, G.N. Angelopoulus, T. Velea, V. Predica, P. Moldovan 
„Alkali activation of lead slag for building materials production” 
Workshop „Geopolymers for waste valorisation”, K.U. Leuven University, Belgia, 8 septembrie 2010 

6. S. Onisei, Y. Pontikes, V. Predica, T. Velea, L. Kahalova, P. Moldovan, B. Blanpain, G.N. Angelopoulus 
„Alkali activation of lead slag for building materials production” 
Simpozionul „Perspective pentru valorizarea deșeurilor”, Organizat de „Network on Waste Valorisation and 
Sustainable Management of Resources”, Universitatea din Patras, Grecia, 21 iunie 

7. C.P. Lungu, I. Mustafa,  A.M. Lungu, P. Chiru, V. Zaroschi, I. Jepu, C. Porosnicu, A. Anghel, C. Ticos, N. 
Georgescu, T. Velea, V Predica, N. Saito, M. Brătescu, O. Tokai 
”Plasma solution processing of metallic levigates” 
International Balkan Workshop on Applied Physics, IBWAP, Constanța, Romania, 7-9 iulie 2010 

8. L. Sarbu, A. Valcu, L. Mara,  I. Bajenaru , F. Bacalum, L. Badalau, I. Minca 
”Composites absorbantes non conventionnelles obtenues a partir des déchets industriels et des structures 
minérales”;  Sixième Colloque Franco-Roumain de Chimie Appliquée, 7 – 10 Juillet 2010, Orléans, France, 
COFrRoCA – 2010 

9. L. Mara, L. Gherghe, V. Badilita, L. Vladutiu, V. Georgescu, E. Sirbu, C. Lupu, A. Sarbu, L. Sarbu,  
V. Predica, F. Bacalum;  ”XRD investigation on the mineralogical composition influence în the chemical 
pretreatment of red mud residue coming from alumina plant”;  Conferința Internațională pentru Chimie-
Fizica ROMPHYSCHEM 14, 02-04 iunie 2010, București, Romania 

10. V. Georgescu, F. Bacalum, L. Mara;  ”Caracterization of waste red mud of the alumina industry”;   
Conferința Internațională pentru Chimie-Fizica ROMPHYSCHEM 14, 2-4 iunie 2010, București, Romania 

11. I. Bajenaru, L. Sarbu, F. Bacalum, L. Badalau, R. Zavoianu, A. Valcu, I. Minca, L. Mara, V. Georgescu 
”Modified natural zeolites designed for envinronmental application” 
Conferința Internațională pentru Chimie-Fizica ROMPHYSCHEM 14, 2-4 iunie 2010, București, Romania 

12. V. Georgescu, L. Sirbu, J. M. Calderon Moreno,  L. Mara;  ”The characteristics of waste red mud of the 
alumina industry”;  3rd EuCheMS Chemistry Congress Nurnberg, Germania and Inovative Materials Open 
Workshop. Humbolt University of Berlin,  August 29 - September 4, 2010 
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13. V. Georgescu, F. Bacalum, L. Mara, J. M. C. Moreno;  ”The valorification of waste red mud of the alumina 
industry”; International Simposium SIZEMAT 2- Size Dependent Effects în Materials for Environmental 
Protection and Energy Application,  September 18-23, 2010, Nessebar, Bulgaria 

14. Vasile Georgescu, Fanica Bacalum, Luminita Mara and J. M. C. Moreno 
”The valorification of waste red mud of the alumina industry”;  Conferința organizată de Institutului de Chi-
mie Generala și Anorganica al Academiei de Științe din Bulgaria, Sofia 24 septembrie 2010 

15. C. Rusti, M. Petriceanu, R. R. Piticescu, R. M. Piticescu, A. Motoc, S. Tanasescu, V. Badilita, Poster - ” 
Characterisation of Hydrothermally Synthetised Nanostructured TiO2 by DSC Method”, Romphyschem – 
14, Academia Romana, Bucuresti, Mai 2010 

16. G. Popescu, V. Soare, D. Mitrica, L. M. Vladutiu, C. A. Popescu 
 „Development of Nanostructured Aluminum Alloys with High Physical-Mechanical Characteristics”, 
EMCC6, 7-12th March 2010, Antalya, Turkey; 

17. C. Rusti, M. Petriceanu, R. R. Piticescu, R. M. Piticescu, A. Motoc, S. Tanasescu, V. Badilita, - ” 
Characterisation of Hydrothermally Synthetised Nanostructured TiO2 by DSC Method” – Poster,  
Romphyschem  14, Academia Romana, Bucuresti, Mai 2010 

 
 

ANEXA 10 

LUCRARI STIINTIFICE PREZENTATE LA CONFERINTE NATIONALE  
CU PARTICIPARE INTRERNATIONALA, CU COMITET DE PROGRAM 

1. R. R. Piticescu, A. M. Motoc, V. Manoliu, D. Bojin, I. Trusca,  ”New Chemical Synthesis of Y2O3–ZrO2–
Al2O3 Nanomaterials and Characterisation Method for Thermal Barrier Coatings”, AEROSPATIAL 2010, 
20 – 21 October 2010, INCAS, Bucharest; 

2. E. Gament, V.Carabulea, G Plopeanu, N. Vranceanu, M.Ulmanu, I.Anger 
„Hot arias polluted with heavy metals”  
Agricultura durabila-agricultura viitorului, Nov.2010, Craiova, 

3. C. P. Lungu, I. Jepu, C. Porosnicu, A. Anghel, A. M. Lungu, P. Chiru, C. Ticos, V. Zaroschi, V. Soare,  
 M. Burada; ”CIS solar cell electrodes, deposition and characterization”,  
11th International Balkan Workshop on Applied Physics, 7-9th July 2010, Constanța, Romania 

4. M. I. Rusu, L. Ion, V. Ghenescu, M. Ghenescu, V. Soare, M. Burada, S. Antohe, 
„Investigation of CuInSe2 Thin Films Deposited On Flexible Substrate Used For Photovoltaic Applications”, 
11th International Balkan Workshop on Applied Physics, 07-09 July 2010, Constanta, Romania 

5. G. Popescu, L. M. Vladutiu, V.Soare, D. Mitrica 
”Development of Nanostructured Aluminum Alloys” , BiomMed, 23-25 septembrie 2010, Sinaia, Romania 

6. D. V. Dumitrescu, A. E. Gurzău, A. Pintea, C. Hertia, 
„Health risks as a consequence of drinking water treatment technology”, Conferinta Legislatie de mediu, 
ingineria sigurantei și managementul dezastrelor ELSEDIMA, 21-23 oct 2010, Cluj-Napoca, Romania 

7. D. V. Dumitrescu, A. E. Gurzău, A. Pintea, C. Hertia, 
„The particular aspects of individual drinking water consumption în health risk assessment”,  
Conferința Legislație de mediu, ingineria siguranței și managementul dezastrelor ELSEDIMA,  
21-23 oct 2010, Cluj-Napoca, Romania 

8. R. R. Piticescu,   “The Innovation Cluster: a Method for promoting the Technology Transfer of 
Nanomaterials în the field of Advanced Textiles”, A 3-a Conferința Națională cu Participare Internațională 
TEX TEH III – Application of Nanotechnologies for Textiles, 7-8 Octombrie 2010, București 
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ANEXA 11 

LUCRARI STIINTIFICE PREZENTATE LA CONFERINTE NATIONALE,  
CU COMITET DE PROGRAM 

1. M. Ghiţă, F. Stoiciu, V. Bădiliţă,  V. Predica, L. Enache; „Chemical and mineralogical characterization of 
residues from the recycling of accumulator batteries wasted”;  Seventh Naţional Symposium on Economic 
Geology, Mineral Resources of Carpathians Area, 10-12 sept. 2010 Baia Mare, Romania 

2. C. P. Lungu, I. Mustafa,  A. M. Lungu, P. Chiru, V. Zaroschi, I. Jepu, C. Porosnicu, A. Anghel, C. Ticos, N. 
Georgescu, T. Velea, V. Predica, N. Saito, M. Brătescu, O. Tokai  
„Plasma  processing of solutions containing levigates”;   CPPA  2010, Iaşi,  Romania, 1 - 3 iulie 2010; 

3. M. I. Rusu, L. Ion, Veta Ghenescu, I. Stan, M. Ghenescu, V. Soare, M. Burada, M. Radu, D. Tenciu,  
S. Antohe;, „Physical Properties  of CuInSe2 thin films deposited on flexible substrate”, Sesiunea Stiintifica 
Anuala a Facultatii de Fizica, Universitatea din Bucuresti, 18 Iunie 2010 

4. R. R. Piticescu, V. Manoliu, D. Bojin, I. Trusca,  
“New chemical synthesis of Y2O3 - ZrO2 - Al2O3 nanomaterials and characterization method for thermal 
barrier coatings”, Conferinta AEROSPATIAL 2010, 20-21 octombrie 2010, București 

ANEXA 12 

LUCRARI STIINTIFICE PREZENTATE LA MANIFESTARI STIINTIFICE DIN TARA 

1. Teodor Velea, Vasile Predica, Liliana Gherghe  
„Proceeding to process the concentrates of sulphides” 
Ziua pământului, 22-24 aprilie 2010, Universitatea Politehnică Bucureşti 

2. C. Rusti, A. Motoc, poster „Implicarea tinerilor cercetători în direcțiile prioritare de cercetare pe plan națio-
nal și corelarea cu programele europene” – construcții și energetica, Dezbatere publica NANOPROSPECT, 
Biblioteca Academiei Romane, Bucuresti, 07 Decembrie 2010; 

3. M. L. Popescu, S. N. Udroiu, poster „Implicarea tinerilor cercetatori în directiile prioritare de cercetare pe 
plan national și corelarea cu programele europene” – nanomedicina și spintronica, Dezbatere publica 
NANOPROSPECT, Biblioteca Academiei Romane, Bucuresti, 07 Decembrie 2010; 

ANEXA 13 

NUMAR DE MODELE, NORMATIVE, PROCEDURI, etc. 

1. „Metoda noua, necoventională de evaluare “in – situ” a contaminarii  solului cu metale grele”, EVCONSOL  
32-118/2008 PNCDI2; 

2. „Evaluarea bilanțului de metale în agrosistemele din Romania”, METAGRO 32-118/2008 PNCDI2; 

3. „Caiet sarcini nr.3 pentru obținerea CMC pentru contactoare”, 71-008/2007, PNCDI2; 

4. „Instalația de obținere aliaje de galiu – aluminiu, producătorul de aliaj Ga-Al”, 71-017/2007, PNCDI2; 

5. „Instalația de purificare soluţii de aluminat de sodiu”, 71-017/2007, PNCDI2; 

6. „Instalația de obținere  galiu   prin cementare”, 71-017/2007, PNCDI2; 

7. „Prototip - Dispozitiv catalitic postcombustie pentru depoluarea emisiilor de la motoarele cu ardere internă”, 
71-017/2007, PNCDI2; 

8. „Instalaţie de purificare galiu prin topire zonară – model experimental’’, PN 09240301; 
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9. „Model experimental de reciclare a deşeurilor oxidice de fier (țunder) printr-o tehnologie inovativa - obţinere 
de pelete durificate cu conţinut de cărbune sau metalizate care merg direct în procesul de elaborare al fon-
tei sau oţelului” , INOVARE 260/2008;  

10. „Model experimental inovativ de sablare continuă complet automat cu alice de oţel în pat centrifugal.”   
INOVARE 260/2008; 

11. „Metoda de sortare a bateriilor portabile uzate în funcţie de compoziţia chimică”,   Sectorial 3/2008; 

12. „Model experimental micro-pilot pentru tehnologia de procesare a aluminiului din deşeurile periculoase din 
industria aluminiului secundar”, 31-004/2007 PNCDI1 

13. „Metoda noua de protecție anticoroziva a materialelor din otel prin electrodepunerea de filme subțiri din ali-
aje ternare Zn-Ni-P”, 72-221/2008 PNCDI2; 

14. „Model experimental (tehnologie laborator) sinteza filme subțiri prin procese electrochimice”, 
 72-221/2008 PNCDI2; 

15. „Proiect instalație experimentală laborator obținere filme subțiri prin procese electrochimice”,  
72-221/2008 PNCDI2; 

16. „Proiect instalaţie experimentală laborator obţinere prealiaje Al-Sr prin electroliză”, 72-205/2008 PNCDI2; 

17. „Manual de prezentare tehnologie laborator de obţinere a compozitelor cu matrice metalică (Al-Si) carburi, 
(Al) compuși intermetalici prin  procedee in-situ”, 71-058/2007; 

18.  „Manual de prezentare tehnologie laborator de obţinere filme subţiri CIS pe suport flexibil”, 71-134/200; 

19. „Ghid de bună practică pentru monitorizare a emisiilor de CO2  la nivelul metalurgiei neferoase pentru in-
stalațiile non – ETS”, contract sectorial 6/2008, beneficiar Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de 
Afaceri; 

20. „Ghid de bună practică pentru clusterele economice şi reţelele de firme din domeniul materialelor avansa-
te”,  92-096/2008, beneficiar ASE București; 

21. „Baza de date privind proprietățile mecanice și termice a unor  nanomateriale utilizate în fabricația directa a 
microcomponentelor”, IP02467 MANUDIRECT, beneficiar Granta Design Cambridge, UK;  

22. „Metoda de caracterizare prin analiză calorimetrică de baleiaj a pulberilor nanostructurate compozite pe 
baza de Fe, Cu și Al2O3”, IP024647 MANUDIRECT, beneficiar MBN Nanomaterialia Srl, Treviso, Italia.   

IV. MANIFESTARI ORGANIZATE DE INSTITUT 
 

IV.1  INCDMNR - IMNR organizator 

1. Romanian - German Workshop on “Thermokinetic Methods în Materials Science”,  
22 aprilie 2010, INCDMNR – IMNR, Pantelimon; 
 

2. „Noi materiale eficiente și procese de fabricație pentru aplicații în sisteme de energie regenerabila și con-
strucții”, 04-05 noiembrie 2010, București, atelier național cu participare internațională, în colaborare cu ac-
țiunea European Scientific Foundation - COST TU0802 “Next generation cost effective phase change 
materials for increased energy efficiency în renewable systems în buildings”; 

IV.2  INCDMNR - IMNR co-organizator 
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V. TARGURI şi EXPOZITII NATIONALE şi INTERNATIONALE  
   LA CARE INCDMNR - IMNR A PARTICIPAT 

V.1  Târguri şi expoziţii internaţionale 

V.2  Târguri şi expoziţii naţionale 

1. Ziua pământului, 22-24 aprilie 2010, Universitatea Politehnică Bucureşti 
 „Proceeding to process the concentrates of sulphides”, poster. 

2. Forumul Deschis pentru Inovare și Transfer Tehnologic 2010, 7-8 octombrie 2010, Bucureşti: 
Clustinova: Un proiect de simulare a unui cluster inovativ; 

3. Centrul Tehnic RENAULT, septembrie 2010, TITU 
Material CMC [CuMo3-12(Y+Zr)0.08], plăcute; 
Contactor 200A cu pastile CMC; 
Dispozitiv catalitic postcombustie pentru depoluarea emisiilor de la motoarele cu ardere internă; 

4. Salonul Cercetării 2010, octombrie 2010, Bucureşti: 
Implanturi dentare din titan aliat (TA6V4) cu procesări speciale de suprafața sla-ac; 
Material CMC [CuMo3-12(Y+Zr)0.08], plăcute; 
Filme subțiri anticorozive Zn-Ni-P pentru protecția pieselor de hotel; 
Element senzorial activ și / SiO2 / Au / HAP-PU; 
Contactor  200A și 400Acu pastile CMC; 
Tehnologie de obţinere a Ga prin cementare; 
Aliaje de Zn pentru turnatorie; 
Aliaje antifricțiune; 
Pulbere hibrida HAP – poliuretan; 
Ciment cu aditiv nanoparticule de TiO2 și ZnO; 
Ciment și clincher cu cenosfere. 
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VI. PERSONALITATI STIINTIFICE CARE NE-AU VIZITAT INSTITUTUL 
Wenchao Bai, Director adjunct Departamentul Ştiinţă şi Tehnologie,  
                        Nortwest Institute for Non-Ferrous Metal Research – NIN 

Dr. rer. nat. Dipl. Chem. Ekkehard Fuglein, NETZSCH Geratbau GmBH, Germania; 

Dr. Mick McKeever, Dublin Institute of Technology, Irlanda; 

Dr. Cristian Solé, University of Leida,  Catalunia, Spania. 

VII. LECTII INVITATE, CURSURI şi SEMINARII SUSTINUTE DE  
  PERSONALITATI STIINTIFICE INVITATE 

1. “Modelarea matematica a proceselor tehnologice. Aplicatii în termochimie”,  
ciclu de 8 cursuri organizate de CTT AVANMAT, coordonator Prof. dr. ing. Dragos Taloi, 
Universitatea PLOITEHNICA Bucuresti, Facultatea de Stiinta și Ingineria Materialelor,  
08 iunie – 30 iulie 2010; 

2. Dr. rer. nat. Dipl. Chem. Ekkehard Fuglein, NETZSCH Geratbau GmBH, Germania,    
 „ThermoAnalytical Characterisation of Nanomaterials and small particles“ 

3. Dr. Mick McKeever, Dublin Institute of Technology, Irlanda,  
 ”Physical-Chmical methods for the study and modelling of phase change materials properties” 

4. Dr. Cristian Solé, University of Leida, Catalunia, Spania. 
 ”Applications od new materials în the field of Solar Energy Storage” 

 
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: Nanotechnology, Journal of American Ceramic Society, Materials Letters 

2. Dr. Ing. Radu R. Piticescu 
Recenzor la: Journal of Optical Materials, Journal of Crystal Growth, Journal of Colloids and Interfaces 

 
VIII.2  Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional 
           (din categoria B în clasificarea CNCSIS) 

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

            
VIII.4  Premii naţionale 

1. Diplomă la Salonul Cercetării 2010, Oct. 2010, Bucureşti 
Tehnologie de obţinere a Ga prin cementare 

VIII.5  Conducători de doctorat: 

Prof. dr. ing.  Dragoş TALOI (Universitatea POLITEHNICA Bucureşti) 
Prof. dr. ing.  Aurelia MEGHEA (Universitatea POLITEHNICA Bucureşti) 
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VIII.6  Doctori în ştiinţe 

           Teodor VELEA, Roxana Mioara PITICESCU, Radu Robert PITICESCU, Vasile SOARE, Petre CAPOTA, 
Dragoş TALOI, Florin STOICIU, Lucia FIRESCU, Maria ROMAN, Daniela Violeta DUMITRESCU, Liliana 
Săndica GHERGHE, Mădălina Laura POPESCU, Adrian Mihail MOTOC, Sorina Nicoleta UDROIU. 

 

VIII.7  Rețele, platforme tehnologice, etc. 

1. INCDMNR – IMNR este reprezentat în cadrul Platformei Tehnologice European Technology Platform on 
Sustainable Mineral Resources de dr. ing. Teodor VELEA; 

2. NANOfutures e o inițiativă tehnologică  europeană, integrată, pentru dezvoltarea Nanotehnologiilor. 
INCDMNR - IMNR CTT AVANMAT este membru fondator și coordonează grupul de lucru pentru transfer 
tehnologic și finanțare din cadrul NANOfutures România. NANOfutures România este marca înregistrată 
CTT AVANMAT; 

3. INCDMNR-IMNR este membru în cadrul Platformei Tehnologice Europene pentru Nanomedicină. Repre-
zentant: dr. ing. Roxana M. PITICESCU; 

4. EUROPEAN SCIENTIFIC FOUNDATION: 

- COST TU0802 ”Next Generation Cost Effective Phase Change Materials for Increased Energy Efficiency 
în Renewable Energy Systems în Buildings” (NeCoE–PCM), 
INCDMNR – IMNR reprezentant: dr. ing. Radu R. PITICESCU; 

- COST TD0802 ”Dendrimes for Biomedical Applications”  
INCDMNR – IMNR reprezentant: dr. ing. Roxana  M. PITICESCU; 

5. INCDMNR-IMNR este membru ASRO: 

6. Alte afilieri naționale și internaționale ale INCDMNR-IMNR: 
American Ceramic Society – SUA,  
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,  
Societatea Română de Ceramică, TMS, 
Asociaţia de Tratamente Termice şi Ingineria Suprafeţelor, 
Asociaţia Naţională de Metalurgia Pulberilor,  
Asociația Tehnică de Turnatorie din Romania, 
Asociaţia Patronală din Cercetare – Dezvoltare,  
Asociaţia Patronală din Metalurgia Neferoasă, 
Asociaţia Română de Materiale Noi,  
Asociaţia Română de Materiale, ARM,  
Asociaţia Română de Materiale Noi „Tudor Segărceanu”, 
Asociaţia Română de Materiale Noi,  
Asociaţia Română de Metalurgie Neferoasă, 
Colegiu Consultativ al ROMINFOR,   
UGIR 1903. 
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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  

4 contracte în valoare de 476.788 lei 

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

SURSA DE FINANTARE Număr  
proiecte 

Valoare 
lei 

PNII CNMP 24 3.098.125 

PNII Resurse Umane 1 41.327 

PNII Idei 4 150.000 

Inovare 3 265.000 

Capacități 3 203.091 

Program Sectorial 5 317.716 

Program Nucleu 9 2.121.330 

Subvenții MECT/ANCS manifestări științifice 1 10.000 

Fonduri structurale 2 435.503 

TOTAL 52 6.642.092 

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

  15 contracte în valoare de 103.103 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: 80 

Total personal direct de cercetare / din care doctori în ştiinţă 42 / 14 

Cercetători ştiinţifici gradul I / din care doctori în ştiinţă 7 / 4 

Cercetători ştiinţifici gradul II / din care doctori în ştiinţă 14 / 5 

Cercetători ştiinţifici gradul III / din care doctori în ştiinţă 8 / 3 

Cercetători ştiinţifici / din care doctori în ştiinţă 6 / 0 

  Asistenţi de cercetare / din care: 6 

Asistenţi de cercetare cu masterat / doctorat 1 / 1 

Total personal atestat + asistenţi de cercetare cu masterat / doctorat 38 

Personal implicat în activitatea de dezvoltare / din care doctori în ştiinţă 1 / 1 

Total personal auxiliar de cercetare angajat 13 
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X.2  Date privind perfecţionarea resurselor umane 

Dr. Adrian Mihail Motoc, participare la “Seminar on Innovation Promotion, Technology Transfer 
and Succesful Technology Licensing”, 10-12 mai 2010 Sibiu, Romania. Organizat de World Intelectu-
al Property Organization și OSIM; 

Drd. ing. Silviana ONISEI, stagiu de formare în domeniul tratării deșeurilor de zguri din industria meta-
lurgică neferoasă la Universitatea din Patras, Grecia:  

Drd. ing. Elena Sîrbu, bursa acordată de European Union Excellence Research Scholarship, în dome-
niul ”Crosslinked cellulose nanowiskers aerogels and membrane”, Universitatea din Nottingham, 36 luni. 

 

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

 Doctoranzi 5: Luminița MARA, Cristina RUŞTI, Silviana ONISEI, Cornelia LUPU, Elena SÂRBU. 

 Masteranzi 1: Mirela PETRICEANU.  

X.2.2  Număr de teze de doctorat realizate în unitatea de cercetare-dezvoltare 
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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 domenii-
le: managementul resurselor primare şi secundare, reciclare deşeuri şi materiale, managementul apelor, depo-
luare (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 aplica-
ţii de mediu). 

  Laboratorul MATERIALE NANOSTRUCTURATE 

Cercetare fundamentală, industrială şi de dezvoltare tehnologică în sinteza prin metode chimice a na-
nomaterialelor 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 gradi-
ent funcţional. 

 Laboratorul MATERIALE şi TEHNOLOGII NOI 

 Obţinerea unor materiale metalice noi, având caracteristici fizico - chimice, mecanice şi structurale su-
perioare (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 sinteza de metale 
şi aliaje neferoase, materiale compozite, semifabricate şi produse turnate prin procese electrochimice şi meta-
lurgice specifice. 

Laboratorul CARACTERIZĂRI MICROSCOPICE 

Analiză microscopică calitativă pe roci, minerale, minereuri şi derivate ale acestora (concentrate), rezi-
duuri 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, 
prealiaje, pulberi metalice, produse chimice anorganice, minereuri, minerale, materiale ceramice, refractare, 
compozite), fizico - chimice şi structurale (identificarea şi cuantificarea fazelor cristaline,  determinarea cristalini-
tăţii şi dimensiunilor cristalitelor), analize unice sau de serie. 

Activitatea de cercetare a laboratorului de analize chimice şi fizice se desfăşoară în mai multe labora-
toare 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, 
spectrometrie de absorbţie moleculară, spectrometrie de absorbţie atomică în flacără (FAAS), analiza gazelor, 
analiză electrochimică, difracţie de raze X, analiză termică complexă (DTA,TG, DSC, TMA). 
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XI.1.2.a  Lista echipamentelor (corporale) performante achiziţionate în 2010 

Nr. 
crt. DENUMIRE MIJLOC FIX Valoare de intrare 

(lei) 

1 Pompă vid 2.754,55 

2 Centrală telefonică 37.183,57 

3 Rețea internă de date 42.985,48 

4 Sistem de măsurare a proprietăților elastice a filmelor cu  
software specializat 20.228,85 

5 Incintă termostatată sub presiune 5.616,13 

6 Analizor FT-IR de înaltă performanță, suplimentare 6.742,50 

7 Server date DL 180 R 06-600 20.480,00 

8 Server comunicații DL 180 R 06-300 17.920,00 

9 Laptop Lenovo ThinkPad  Edge Core2Duo SU7300 5.390,00 

 TOTAL 159.301,08 

 
Surse: Ctr. ICA 179/18.06.2010: 113.959,05 lei 

   Proiecte de cercetare:      35.342,03 lei 
    TOTAL                159.301,   08 lei 
 

XI.1.2.b  Lista echipamentelor (necorporale) performante achiziţionate în 2010 

DENUMIRE Suma 
(lei) 

Microsoft Windows 7 Professional, 4 buc 1.891,20 

Microsoft Windows 7 Professional OEM 274,18 

Microsoft Office Basic 2007, 4 buc 2.473,36 

Microsoft Office Basic 2007 432,91 

Software Antivirus 75 utilizatori 9.650,00 

Software Antivirus  10 utilizatori 385,80 

Software Antivirus, 4 buc 200,00 

Software management retea informatica cu 100 utilizatori 21.458,94 

Aplicație informatică tip Entreprinse Resurce Plann 58.200,00 

Contabilitate EXPERT W, software rețea, 5 utilizatori 18.600,00 

NANOfutures, marcă înregistrată la OSIM,  2.153,50 

TOTAL 115.719,89 

 
Surse: Ctr. ICA 179/18.06.2010: 112.473,50 lei 

   Proiecte de cercetare:        3.246,39 lei 
    TOTAL                115.719,89 lei 
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XII. SURSE DE INFORMARE ȘI DOCUMENTARE DIN  
   PATRIMONIUL STIINTIFIC ȘI 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 2010 

1. ”Journal of Optoelectronics and Advanced Materials”, INOE, 12 volume  2010; 
2. ”Optoelectronics and Advanced Materials – Rapid Communications”,  INOE 
3. „Ecologia”,  Ecologic Grup Bucureşti 
4. „Cercetări metalurgice şi de noi materiale”, ICEM Bucureşti 
5. „Revista de chimie”, SC Biblioteca Chimiei Bucureşti 
6. „Standardizarea”, ASRO 
7. „Buletinul standardizării”, ASRO 

 
 
Reviste străine intrate în institut în anul 2010 

 
 
Cărţi intrate în institut în anul 2010 

 
1. Polyuretanes în Biomedical Applications; 
2. Dendrimer Chemistry: Concepts, Syntheses, Properties; 
3. The Handbook în Nanomedicine; 
4. Dendrimer în Medicineand Biotechnology: New Molecular Tools
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RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE CĂTRE  
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE ÎN ANUL 2010 

 
 În anul 2010, Consiliul de Administraţie al INCDMNR – IMNR şi-a îndeplinit, în conformitate cu prevede-
rile 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, în baza căro-
ra s-au analizat, propus şi aprobat următoarele: 

 În domeniul ştiinţific: 

− Înfiinţarea Registrului de urmărire şi evidenţă a rezultatelor cercetării; 

− Aprobarea planului de cercetare pentru anul 2010; 

− Aprobarea Raportului privind activitatea ştiinţifică a INCDMNR – IMNR pe semestrul I 2010 şi adoptarea de 
măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii desfăşurate, în concordanţă cu Planul Naţional de Cercetare -  
Dezvoltare - Inovare; 

− Actualizarea "Strategiei manageriale a INCDMNR – IMNR pentru perioada 2008-2013”, armonizată cu stra-
tegia generală în domeniul metalurgiei neferoase;aceasta fiind avizată de Direcţia Generală a Politicii Indus-
triale şi Competitivitate – MECMA  

− Aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcţionare a Consiliului Ştiinţific; 

− Aprobarea strategiei manageriale a institutului referitoare la infrastructura de cercetare, dotări şi personal 
până în anul 2013; 

− Informare privind participarea Institutului la contractarea Proiect POSDRU-PROFMEC; 

− Informare privind participarea Institutului la contractarea Proiect HIGH PT MET 253/28.09.2010 –POSCCE 
A2 -0.2.2.1.. 

 În domeniul economico-financiar: 
− Realizarea indicatorilor economico-financiari lunari ai institutului; 

− Realizarea indicatorilor economico-financiari preliminați ai institutului pe anul 2010; 

− Analiza modului de desfăşurare a operaţiunilor de casare a activelor din patrimoniul institutului, în conformi-
tate cu prevederile legale, respectând durata normată de viață a acestora; 

− Aprobarea casării şi valorificării unor bunuri conform inventarierii patrimoniului în anul 2009; 

− Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniale a INCDMNR IMNR la 31.12.2009; 

− Aprobarea achiziţionării unor echipamente de cercetare, din fondurile alocate proiectelor de cercetare – 
dezvoltare contractate cu Autoritatea Naţională  pentru Cercetare Ştiinţifică, proiectelor din planul sectorial 
de cercetare al MECMA,  sau proiectelor finanţate din fonduri europene şi din fonduri proprii, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice; 

− Aprobarea Planului de Investiţii pe anul 2010 

− Aprobarea Planului de Achiziţii pe anul 2010; 

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

− Analiza şi aprobarea realizării Planului de Achiziţii pe sem. I 2010 şi sem. II 2010; 

− Aprobarea bilanţului contabil al Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi 
Rare – IMNR la data de 31.12.2009, a contului de profit şi pierdere, aprobarea raportului de gestiune privind 
activitatea economico-financiară desfăşurată în anul 2009 şi a Raportului de audit la 31.12.2009; 

− Aprobarea amortizării contabile şi fiscale pentru anul 2010; 

− Aprobarea radierii ipotecii „Clădire Laborator cercetare” şi aprobarea instituirii gajului fără deposedare pe 
mijloace fixe; 
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− Aprobarea suplimentării plafonului de credit angajat la BCR cu 180.000 lei, plafonul devenind 500.000 lei; 

− Avizarea proiectului de BVC 2010, propunere pentru aprobare de către MECMA, măsuri pentru aplicarea 
acestuia conform ordinului ministrului, propunere de rectificare B.V.C.2010; 

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

− Analiză şi propuneri B.V.C. 2011; 

− Analiză şi propuneri plan de investiţii 2011, respectiv propuneri pentru planul de achiziţii 2011. 

 În domeniul organizatoric – funcţional: 
− Avizarea participării institutului la TIB – Salonul Cercetării; 

− Prezentarea concluziilor rezultate urmare participării la şedinţele patronatului cercetării şi ale MECMA şi 
propuneri de măsuri pentru conformare; 

− Analiza şi aprobarea rezultatelor Audit-ului de supraveghere al RENAR pentru Laboratorul Caracterizări 
Microscopice şi Analize Chimice şi Fizice; 

− Analiza şi aprobarea programului de măsuri propus de conducerea executivă în vederea  redresării financi-
are al INCDMNR IMNR; 

− Aprobarea începerii negocierilor în vederea încheierii unui nou Act Adiţional la  Contractul Colectiv de Mun-
că la nivel de Institut; 

− Solicitarea Certificatelor fiscale de la Administraţia Financiară, pentru a se verifica modul de îndeplinire a 
obligațiilor institutului fată de stat. 

− Aprobarea modificării structurii organizatorice şi funcţionale a INCDMNR- IMNR (organigrama) şi a Ştatului 
de Funcţii pe anul 2010; 

− Analiza şi aprobarea Planului de audit intern pentru anul 2010; 

− Analiza şi aprobarea acţiunilor de audit intern realizate în anul 2010; 

− Prezentarea litigiilor pe care le are INCDMNR-IMNR cu Sindicatul Cercetării şi recomandări pentru soluţio-
narea favorabilă  a acestora; 

− Avizarea programului de măsuri în vederea implementării standardelor de management – control intern 
conform OMFP 946/2005; 

− Analizarea şi aprobarea Regulamentului de organizare internă (ROI) ; 

− Analiză şi propunerii măsuri privind dezafectarea unităţii nucleare aflată în conservare, cu respectarea pre-
vederilor legislative în vigoare; 

− Discutarea şi soluţionarea unor probleme ridicate de cele două sindicate. 

 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 2010; 

- Discutarea modului de aplicare a OUG 4/2010, privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială; 

- Analizarea posibilităţilor de a fi externalizate unele servicii; 

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

- Modificarea componenţei Consiliului de Administraţie, respectiv schimbarea reprezentantului Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 



 

 

 
 
 

Întocmit în baza Raportului de Gestiune pe Anul 2010 al C.A. – INCDMNR - IMNR 

PLAN DE MĂSURI pentru ANUL 2011 
în conformitate cu Strategia INCDMNR - IMNR 

 

STRATEGIE OBIECTIVE MĂSURA CONDIŢII IMPUSE 

În domeniul cer-
cetării-dezvoltării 

1. Crearea de cunoaştere, 
respectiv obţinerea unor rezultate 
ştiinţifice şi tehnologice de vârf, 
având ca scop creşterea contribu-
ţiei la fluxul naţional şi internaţio-
nal de cunoaştere 

Creşterea semnificativă a numărului de articole 
publicate ISI și în fluxul principal de publicaţii. 
Participarea la activităţi de cercetare în consorţii 
europene şi diseminarea lor.  

Minim 2 articole /an și cercetător, din care  minim 1 
articol cotat ISI /an și cercetător. Indici Hirsch care 
sa asigure şanse de succes în propunerile de pro-
iecte la competiţiile naţionale. 

Creştea numărului de cereri de brevete de invenţii 
depuse şi transferate 

Realizarea unei cereri de brevet pentru fiecare 
tematică finalizată cu rezultate brevetabile. 

Realizarea unor lucrări de cercetare-dezvoltare de 
înalt nivel care să asigure pregătirea transferului 
tehnologic. 

Atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă 
prevăzute în fişele de negociere ale cu autoritatiile 
contractante. 

Realizarea indicatorilor de performanţă care să 
permită re-acreditarea ca institut naţional în vede-
rea accesării finanţării instituţionale. 

Analiza de cost conform solicitărilor ANCS. 

2. Creşterea vizibilităţii naţionale şi 
internaţionale 

Participarea la activităţile din Programul Cadru 7 
Continuarea participării la noi propuneri propuneri 
de proiecte FP7, directiile NMP, Mediu, Eco-
Innovation, People. 

Participarea la activităţile platformelor tehnologice 
europene la care IMNR este afiliat. 

Participare la acțiunile platformelor europene 
NANOMEDCINE, High Level Group-Mineral 
Resources, inițiativa tehnologică europeană 
NANOfutures.  

Organizarea în cooperare a unei conferinței națio-
nale cu participare internaţională de metalurgie și 
știința materialelor.  
 

Organizarea împreună cu UPB-FSIM a conferinţei 
Naţionale cu sprijin ANCS şi a firmelor din dome-
niu. 

Participarea activă în acţiunile COST TU0802 - 
Phase Change Materials  şi TD 0802 - Dendrimers 
for biomedical applications. 

Participare în comitetele de management şi pro-
movarea rezultatelor obţinute.  

3. Dezvoltara infrastructurii de cerce-
tare 

Participarea la târguri, expoziţii şi conferinţe naţio-
nale şi internaţionale 

Minim 2 târguri şi expoziţii; minim 5 conferinţe naţi-
onale şi internaţionale 

Continuarea şi finalizarea activtăţilor din cererea de 
finanţare a proiectului de infrastructură POS-
O.2.2.1 ctr. 253 “High PT MET” 

Realizarea obiectivelor prevăzute în cererea de 
finanţare. 



 

 

 

 
In domeniul  
transferului  
tehnologic 

1.Creşterea competitivităţii economi-
ce a agenţilor economici beneficiari 

Achiziţia şi punerea în funcţiune a noilor echipamen-
te achiziţionate  Conform planului de achiziţii aprobat 

Şcolarizarea personalului şi realizarea de cursuri de 
formare profesională pentru specialiştii proprii şi din 
întreprinderile partenere 

Realizarea de cursuri de management al proiecte-
lor europene. 
Acreditarea activităţilor de formare profesională ale 
CTT AVANMAT. 

Creşterea calităţii serviciilor tehnologice oferite par-
tenerilor industriali 

Asigurarea cursurilor de specializare din domeniul 
materialelor prevăzute în contractul POSDRU 
81/3.2/S/58103 

2. Creşterea numărului de tehnologii 
şi produse transferate 

Transferarea unor tehnologii proprii elaborate. Noile tehnologii elaborate în cadrul proiectelor fi-
nanţate prin programul INOVARE.   

Realizarea unui spin-off în domeniul materialelor noi. Participare la competiția de fonduri structurale. 

In domeniul eco-
nomico-financiar 

1. Creşterea potenţialului economi-
co-financiar 

Realizarea şi acreditarea sistemului de management 
integrat 

Asigurarea fondurilor necesare activității de acredi-
tare 

Analiza echilibrului financiar, al solvabilităţii, a capa-
cităţii de plată şi a lichidităţilor. 

Achitarea în termen a taxelor și impozitelor la bu-
getul de stat 

In domeniul  
resurselor umane 

1.Creşterea potenţialului resurselor 
umane 

Creşterea atractivităţii institutului pentru tineri absol-
venţi 

Adresarea unor direcţii de cercetare în conformita-
te cu tendinţele europene. Atragerea a cel puţin 10 
tineri pentru investiţia de fonduri structurale POS 
O2.2.1 - High PT MET.  

Participarea tinerilor cercetători la cursuri de formare 
în ţară şi străinătate 

Participarea la cursuri prin programe de şcoli post-
doctorale şi stagii de formare prin ESF-COST 

2. Dezvoltarea resurselor umane 

Trimiterea tinerilor la specializări şi şi stagii de lucru 
în universităţi şi institute din străinătate 

Prin proiectele de cooperare bilaterală şi proiectele 
europene ESF-COST TD 0802 şi ESF-COST TU 
0802 

Organizarea de cursuri şi seminarii interne de profil Minim 1 curs / seminar lunar cu implicarea tinerilor 
cercetători 

In domeniul pro-
tecţiei mediului şi 
siguranţei în ex-
ploatare şi funcţi-

onare 

1. Măsuri de respectare a normative-
lor în vigoare la nivelul laboratoarelor 
şi instalaţiilor de încercări tehnologi-
ce 

1. Urmărirea implementării sistemului de manage-
ment integrat la nivelul laboratoarelor. Extinderea 
acreditării laboratoarelor de analiză. 

Conform normativelor legale în vigoare. 

2. Aplicarea legislaţiei de mediu în 
derularea contractelor de realizare a 
unor noi produse şi tehnologii 

1. Studiul de impact de mediu pentru produsele şi 
tehnologiile noi pregătite pentru transferul tehnologic 

Produse şi tehnologii conform normelor de bună 
practică şi BAT 

In domeniul  
parteneriatelor 

1. Îmbunătăţirea cooperării între 
institut şi industrie  

1. Menţinerea şi realizarea de noi parteneriate cu 
firmele din domeniile de interes 

Întreprinderi din domeniul producţiei de metale şi 
aliaje, IMM-uri inovative din portofoliul de parteneri 
ai institutului  

2. Dezvoltarea parteneriatelor cu 
institute şi universităţi 

1. Realizarea de acorduri ferme de parteneriat cu 
centre universitare din ţară pentru atragerea tinerilor 
absolvenţi în activitatea CDI din INCDMNR 

Acord ferm cu UPB - Facultatea de Inginerie  
Chimică Aplicată şi Ştiinţa Materialelor şi Chimie. 
Parteneriate cu Univ. Transilvania Brașov, Univ. 
Tehnică din Cluj-Napoca, Univ. Piteşti 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentul raport a fost întocmit de Consiliul Ştiinţific, format din: 
 

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. ing. Aurelia MEGHEA Membru invitat 
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