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2008 MISIUNE ÎNDEPLINITĂ! 
 

Strategia de CDI aplicată la INCDMNR-IMNR în 2008 a 

avut ca obiectiv consolidarea poziţiei institutului în plan intern şi 

internaţional, creşterea competitivităţii, identificarea nişelor de 

piaţa specifice, integrarea profesionistă în sistemele de CDI naţi-

onal şi internaţional.  

Strategia CDI si-a propus să susţină dezvoltarea socio-

economica a României, ca şansă reală pentru a rămâne în  

competiţia globală.  

Finanţarea naţională şi internaţională a cercetaţii în 2008 la nivelul României şi la ni-

velul institutului s-a situat la o cotă record creând premizele îndeplinirii tuturor obiectivelor 

specifice propuse, şi prin acestea, a misiunii institutului.  

Competiţiile de proiecte organizate în special în cadrul Planului National II şi Progra-

melor Cadru 6 şi 7 ale Comisiei Europene au permis cercetătorilor din institut să se remarce 

prin succese notabile. Astfel, rata de reuşită a proiectelor la PNCDI II a fost de circa 50% faţă 

de 15-20% rata medie de reuşită la nivel naţional. Motiv pentru care cifra de afaceri în cerce-

tare pe 2008, 13.086.658 lei, a consemnat o creştere record de 35% faţă de 2007.   

Au fost obţinute rezultate ştiinţifice de excelenţă, reflectate în publicarea a 40 de  

articole în fluxul principal de cunoaştere, prezentarea a 60 de lucrări la diferite Congrese şi 

Simpozioane. 

Un număr de 13 brevete de invenţie au fost depuse sau au fost aprobate de OSIM. 

Circa 10% din angajaţii institutului sunt tineri cu o medie de vârsta de 27-33 de ani. 

Aceştia au fost susţinuţi logistic şi material, astfel încât toţi sunt doctoranzi sau chiar doctori. 

Prin participarea la competiţiile naţionale şi europene specifice domeniului, a crescut 

accesul tinerilor specialiştilor la infrastructura de cercetare şi accesul neîngrădit la echipa-

mentele şi tehnicile noi şi performante (nanotehnologii, tehnica electro-radiantă, evaluarea 

impactului tehnologiilor asupra mediului, caracterizarea materialelor avansate, etc.) 

S-a redus vizibil fragmentarea din sistemul de cercetare prin colaborarea şi participa-

rea la reţelele naţionale şi internaţionale în cadrul programelor CEEX, PNCDII, FP6,  

ESF-COST. 

Asistăm cu satisfacţie la afirmarea INCDMNR ca actor important pe piaţa internaţio-

nală a cunoaşterii prin realizarea de noi tehnologii eco-eficiente, materiale avansate de ulti-

mă generaţie şi nanomateriale pentru domeniile de nişă precum medicina regenerativă, 

energetica, aeronautica, etc. 



 

  
 

 

Este evidentă profesionalizarea managementului cercetării nu numai la nivelul con-

ducerii ci şi pe verticală, până la nivelul cercetătorilor.  

Progrese importante s-au făcut şi în domeniul promovării eticii şi egalitarii de şanse în 

cercetare, dezvoltarea de interfeţe dedicate dialogului ştiinţă-societate.  

In anul 2008, INCDMNR a câştigat prin competiţie trei proiecte la Programul “Inovare” 

reprezentând tot atâtea aplicaţii ale cercetării în sistemul privat. 

Printr-o activitate intensă, laboratoarele şi secţiile de producţie au promovat noi pro-

duse precum şi aliajele fără plumb şi cadmiu, nanomaterialele pe baza de zinc, aluminiu, 

argint, titan, zirconiu. 

Activitatea Centrului de Transfer Tehnologic a marcat primele acţiuni concrete ce pot 

fi menţionate. Realizarea obiectivelor institutului este şi va fi posibilă în condiţiile implementă-

rii sistemului calităţii conform ISO 9001:2001, implementarea şi certificarea sistemului de 

management de mediu, implementarea managementului proprietăţii industriale . 

Aceste acţiuni sunt în curs, intr-un stadiu avansat de finalizare.   

Corelarea activităţilor de CD ale INDMNR cu cele ale altor institute europene a consti-

tuit o prioritate. Astfel, în 2008 s-au aflat în derulare două proiecte în Programul Cadru 6, un 

proiect finanţat de Elveţia.  

Au fost depuse primele propuneri de proiecte la Programul Cadru 7. 

In paralel, institutul are o bună reprezentare prin experţii săi în organisme reprezenta-

tive de CDI, la nivel European. Astfel INCDMNR este membru activ în platformele tehnologi-

ce europene Nanomedicine, EUMAT, Aditive Manufacturing, având un reprezentant în Comi-

tetul de Program FP7 în domeniul nanoştiinţelor, materialelor şi proceselor (NMP). 

S-a considerat ca “misiunea” institutului nu poate fi realizată fără a defini priorităţile în 

activitatea de C-D-I, susţinerea de cercetări exploratorii şi de frontieră şi încurajarea proiecte-

lor de cercetare complexe, în direcţii prioritare, strategice mai ales de tip “rezolvare de  

probleme” cu implicaţii în inovare. 

Prin ceea ce a realizat, inclusiv în 2008 (an de vârf, de referinţă) Institutul Naţional de 

Metale Neferoase şi Rare a demonstrat ca reprezintă o entitate de elită a cercetării ştiinţifice 

româneşti şi o scoală pentru tinerii cercetători.  
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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 insti-
tut: Institutul de Metale Neferoase şi Rare – IMNR.  

Structurată pe trei direcţii: cercetare, proiectare, şi micro-
producţie - transfer tehnologic, activitatea institutului s-a axat pe 
promovarea în industrie a sute de tehnologii, studii de fezabilitate, 
proiecte complexe. Peste 200 de noi aliaje (pulberi, benzi, sârme, 
etc.) au fost realizate de IMNR pentru agenţii economici din ţară, 
dar şi pentru 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 indepen-
dente.  

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 necesare unei creşteri durabile a activităţii şi performan-
ţelor institutului 

Etapa de macrostabilizare s-a încheiat în anul 2001, iar între anii 2001 – 2004, a început o evoluţie 
ştiinţifică şi economică ascendentă, dar într-un ritm de creştere modest, dictat de subfinanţarea în continu-
are cronică şi de statutul de Societate Comercială, nepotrivit strategiei de dezvoltare a institutului. 

În anul 2000, urmare a unei divizări asimetrice, sectorul de „proiectare” din IMNR s-a desprins de 
institut şi sub denumirea de „IPRONEF” a fost privatizat în 2004 şi integrat până în 2008 în Compania 
„CUPROM”, iar din martie 2008, în compania canadiană LAVALIN – SNC. 

La sfârşitul anului 2004, prin HOTĂRÂREA nr. 2115 a Guvernului României, IMNR devine  
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE pentru METALE NEFEROASE şi RARE, 
INCDMNR – IMNR, un institut care participă direct la stabilirea Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă 
a ramurii de Metalurgie Neferoasă 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; 
- operaţiuni de mecanică generală, cod CAEN 2562; 
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- 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, consul-

tanţă, 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 – Dezvol-
tării – 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 neferoase 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 cele transferate în 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 
deşeuri şi ape uzate 

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

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

c) Promovarea de tehnologii inovative pentru un nou concept al utilizării resurselor, un management 
durabil 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, 

reducerea 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 econo-

mici. 
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2. În domeniul obţinerii de noi materiale, a obţinerii (conceperii) şi utilizării nanomaterialelor şi 

nanotehnologiilor: 
a) Dezvoltarea de cercetări fundamentale şi aplicative de sinteză şi procesare a nanobiomaterialelor 

ceramice, metalo – ceramice, compozite şi hibrizi anorgano – organici, cu aplicaţii în medicina re-
generativă 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, 
inclusiv 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 elec-

troliză 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 ma-
trice metalică (metale, oxizi, carburi, nitruri) pe suport metalic, organic sau anorganic. 

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

3. În domeniul activităţii de inovare, realizată inclusiv în cadrul Centrului de Transfer Tehnologic pentru 
Materiale 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 

concordanţă cu standardele   
b) Cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul structurilor mineralogice, a structurilor mate-

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

luri şi ape poluate, pentru metale şi compuşi din materiale ceramice, materiale compozite şi hi-
bride. 

5. În domenii conexe: 
a) Elaborarea de standarde, conform normelor UE, prin comitetele tehnice la care institutul deţine 

preşedinţia 
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 mine-

rit 
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 insti-

tutului 
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g) Elaborarea de programe educaţionale şi de perfecţionare profesională a tinerilor studenţi ab-
solvenţi, a specialiştilor din uzine, a populaţiei 

h) Promovarea prin activităţi de cercetare – microproducţie – transfer tehnologic, direct în indus-
trie, de noi materiale sau materiale asimilate, tehnici, tehnologii şi echipamente de obţinere. 

 

Strategia de dezvoltare 2008-2013 

Strategia de CDI – N aplicată pentru INCDMNR - IMNR are ca obiectiv consolidarea poziţiei institu-
tului în plan intern şi internaţional, creşterea competitivităţii, identificarea nişelor de piaţă specifice, integra-
rea profesionistă 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 

inteligente 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 nano-

materiale  
- 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 euro-

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

loare 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 bi-

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

ra 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; 
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c) Creşterea calităţii sociale, prin dezvoltarea de soluţii, inclusiv tehnologice, care să genereze  
beneficii directe la nivelul societăţii, în sănătate, mediu, infrastructură, valorificarea resurselor.  

 
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 publicaţii 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 vâr-
stă a cercetătorilor sub 43 ani; 

- Susţinerea logistică şi materială a tinerilor absolvenţi, astfel încât minim 50% din ei să devină 
doctori 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 
naţionale şi europene specifice acestui domeniu; 

c) Antrenarea sectorului privat: 

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

- Cooperare pentru identificarea problemelor IMM-urilor; consultanţă pentru găsirea soluţiilor de 
rezolvare 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 na-
ţionale şi internaţionale, astfel încât să poată fi obţinute rezultate valoroase, apreciate interna-
ţional; 

- 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 dialogu-
lui 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 so-
luţii 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 tehno-
logice 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; 
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- Încurajarea „imitaţiei” care reprezintă asimilarea creaţiei noului; ciclul „inovaţie - imitaţie” este foarte 
important pentru IMM-urile care nu pot, toate, să creeze inovaţie şi trebuie să asimileze; 

- 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 
cercetărilor 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 
maximă şi să fie posibilă crearea de spin-off-uri şi start-up-uri, cu contribuţia semnificativă a institu-
tului. 

 

 

Evoluţia principalilor indicatori 
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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

 

Preşedinte: Dr. ing.  Teodor VELEA Director General INCDMNR 

Membri: Dr. ing. Vasile SOARE  
Preşedinte Consiliu Ştiinţific INCDMNR  
din data de 14.05.2009 

 Dr. ing. Roxana PITICESCU  
Preşedinte Consiliu Ştiinţific INCDMNR  
din data de 09.06.2009 

 Ionica DRAGOTĂ Ministerul Finanţelor publice 

 Doina TURCU Ministerul Economiei 

 Anişoara COIFAN Ministerul Economiei 

 Anca GHINESCU Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

 Gheorghe CIOPONEA Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale  

 

 

CONSILIUL STIINTIFIC 

 

Dr. ing. Vasile SOARE Preşedinte până la 14.05.2009 

Dr. ing. Roxana M. PITICESCU Preşedinte de la 09.06.2009  

Dr. ing. Teodor VELEA Director General INCDMNR 

Dr. ing. Constantin GURGU Director Ştiinţific INCDMNR 

Drd. ing. Luminiţa MARA Vicepreşedinte 

Ing. Mircea GORINOIU Secretar 

Dr. ing. Lucia FIRESCU Membru permanent 

Fiz. Viorel BADILITA Membru permanent 

Dr. ing. Radu R PITICESCU Membru invitat 

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.  Constantin GURGU  Director Ştiinţific INCDMNR 

Ec. Marius ŞCRAB  Director Economic INCDMNR 

Dr. ing. Radu PITICESCU  Director CTT AVANMAT 

Dr. ing. Roxana PITICESCU  Şef Laborator Materiale Nanostructurate 

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

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

Ing. Lenuţa ENACHE  Şef Laborator Analize 

Ing. Adrian CARAGEA  Şef Colectiv Încercări Tehnologice 

 

Laboratorul ECOTEHNOLOGII şi PROTECTIA MEDIULUI 

Şef laborator: Drd. ing. Luminița MARA 
 tel/fax: (+4021)3522046; (+4021)3522048; (+4021)3522050 
 e-mail: pmotoiu@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 tehnolo-
giei. 
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Laboratorul MATERIALE NANOSTRUCTURATE 

Şef laborator: Dr. ing. Roxana Mioara PITICESCU 
 tel/fax: (+4021)3522046; (+4021)3522048; (+4021)3522050 
 e-mail: roxana@imnr.ro 
 pag. WEB: www.imnr.ro 
Activităţi de cercetare: 
Cercetare fundamentală, industrială şi de dezvoltare tehnologică în sinteza prin metode chimice a 

nanomaterialelor ceramice, compozite metalo-ceramice şi hibride cu aplicaţii funcţionale şi structurale pen-
tru: 

- nano-bio-materiale (ceramice, compozite, sisteme hibride anorganic-organic) pentru medicina re-
generativă 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, hi-
drotermal; 

- 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 hi-
drotermal-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/fax: (+4021)3522046; (+4021)3522048; (+4021)3522050 
 e-mail: vivisoarea@imnr.ro 
 pag. WEB: www.imnr.ro 
Activităţi de cercetare: 

- Obţinerea unor materiale metalice noi, având caracteristici fizico - chimice, mecanice şi structurale 
superioare, din categoria aliajelor neferoase de Al, Cu, Ti, lantanide, Ni, compozite cu matrice me-
talică, aliaje care dezvoltă caracteristici speciale electrice, magnetice, de rezistentă la coroziune în 
diferite medii, materiale metalice stocatoare de hidrogen, aliaje nanostructurate; 

- Perfecţionarea şi dezvoltarea de tehnologii noi, neconvenţionale, eficiente şi ecologice , pentru sin-
teza de metale şi aliaje neferoase, materiale compozite, semifabricate şi produse turnate prin pro-
cese 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 electro-
chimice de acoperiri-depunere filme subţiri; 

- Derularea de cercetări ştiinţifice cu caracter fundamental, care conduc la dezvoltarea unor concep-
te şi metode noi pentru procese de sinteză a materialelor metalice cu structuri speciale şi caracte-
ristici superioare şi asigură conectarea activităţii laboratorului la domeniile de cercetare prioritare 
naţionale şi europene. 
Laboratorul dispune de un personal de cercetare cu înaltă calificare, experienţă şi expertiză în do-

meniul 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 digital al temperaturii, celule de electroliză, instalaţie de turnare sub vid, incintă cu atmosfe-
ră controlată tip glove-box. 

 

Laboratorul CARACTERIZĂRI MICROSCOPICE 

Şef laborator: Dr. geol. Florin STOICIU 
 tel/fax: (+4021)3522046; (+4021)3522048; (+4021)3522050 
 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.  

Laborator acreditat : 
Certificat de Acreditare RENAR nr. LI 786 / 22.06.2009. 
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Laboratorul ANALIZE CHIMICE şi FIZICE 

Şef laborator: Ing. Lenuţa Jana ENACHE 
 tel/fax: (+4021)3522046; (+4021)3522048; (+4021)3522050 
 e-mail: jenache@imnr.ro 
 pag. WEB: www.imnr.ro 

 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 superi-

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

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

 rezultate în procesele tehnologice din metalurgia metalelor neferoase; 
- Determinarea elementelor majore şi a impurităţilor în metale, aliaje, prealiaje, pulberi metalice, 

produse chimice anorganice, minereuri, minerale, materiale ceramice, refractare, compozite;  
- Identificarea şi cuantificarea fazelor cristaline; 
- Determinarea cristalinităţii și a 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 labo-
ratoare 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). 

 Laborator acreditat: Certificat de Acreditare RENAR nr. LI 827 / 02.11.2009. 
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Colectivul INCERCĂRI TEHNOLOGICE 

Şef laborator: Ing. Adrian CARAGEA 
 tel/fax: (+4021)3522046; (+4021)3522048; (+4021)3522050 
 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 alumi-
niu; aliaje cupru – staniu turnate; aliaje cupru – staniu - plumb turnate; aliaje cupru - aluminiu turnate în 
blocuri; aliaje cupru – zinc (alame) turnate în blocuri; aliaje plumb cu stibiu; aliaje de zinc pentru turnătorie. 

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

 
 
 

CENTRUL DE TRANSFER TEHNOLOGIC  
PENTRU MATERIALE AVANSATE  

 

Director CTT: Dr. ing. Radu Robert PITICESCU 
 tel/fax: (+4021)3522046; (+4021)3522048; (+4021)3522050 
 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), 
vizând valorificarea rezultatelor CD în domeniu şi dezvoltarea economico-socială pe termen lung prin întări-
rea segmentului de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi formarea de noi întreprinderi inovative (IMI), creşte-
rea competitivităţii institutelor de CD, IMM şi IMI din domeniul ţintă şi integrarea deplină în circuitul econo-
mic european. 

Servicii tehnologice oferite: 
Analize tehnico-economice: 

- studii de fezabilitate,  
- reactualizare oferte,  
- evaluare şi audit tehnologic 

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. 
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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 

domeniul 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 na-
ţionale 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 inteli-
gente;  

- 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 31.12.2009  

lei 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
Indicatorilor 

Realizat  
2008 

Realizat  
2009 % 

 A 1 2 2 : 1 

1 Venituri  totale 13.452.768 8.034.053 60,00 

2 Cheltuieli totale 13.223.317 8.009.431 60,57 

3 Venituri din exploatare 13.439.634 8.021.915 59,69 

       din care venituri cercetare 12.455.897 7.399.660 59,41 

4 Cifra de afaceri 13.086.658 7.917.499 60,50 

5 Cheltuieli din exploatare, din care: 13.216.473 7.966.472 60,28 

5.1 Cheltuieli cu materii prime şi materiale 
consumabile 1.614.831 724.973 44,89 

5.2 Cheltuieli cu personalul 5.571.886 4.731.540 84,92 

     din care salarii şi indemnizaţii 4.376.106 3.695.821 84,45 

5.3 Cheltuieli privind prestaţiile externe 5.165.001 1.836.497 35,56 

5.4 Cheltuieli  cu alte impozite, taxe şi 
vărsăminte asimilate 435.892 216.884 49,76 

5.5 Cheltuieli cu amortizările 379.710 387.246 101,98 

5.6 Alte cheltuieli 49.153 4.332 8,81 

6 Venituri financiare 13.134 12.138 92,42 

7 Cheltuieli financiare, din care: 6.844 42.959 627 

7.1 Cheltuieli privind dobânzile 3.676 41.705 1.134,52 

7.2 Alte cheltuieli financiare 3.168 1.254 39,58 

8 Profitul brut 229.451 24.622 10,73 

9 Impozitul pe profit 39.904 18.931 47,44 

10 Profitul net 189.547 5.691 3,00 

 
 Cifra de afaceri în valoare de 7.917.499 lei corespunde producţiei vândute, a lucrărilor şi serviciilor 
prestate conform facturilor emise de institut aşa cum sunt evidenţiate în ordine cronologică în Jurnalul de 
Vânzări, după cum urmează: 

 

Venituri studii şi cercetări
Venituri din vânzări de produse finite
Venituri din vânzarea mărfurilor:
Venituri din lucrări şi servicii:
Venituri din valorificarea deşeurilor:
Venituri din chirii:
Venituri din activităţi diverse:
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Rezultă că ponderea semnificativă în cifra de afaceri o reprezintă veniturile din lucrările de 
cercetare, respectiv 93,45%, din  care finanţate: 
 

PROGRAME Număr  
Proiecte 

Valoare 
lei 

Program Parteneriate în domeniile prioritare - CNMP 23 3.442.506 

Program Inovare 4 429.980 

Plan Sectorial 7 724.713 

Capacități 3 43.800 

Eurocorint 1 45.171 

Program Nucleu 12 2.665.531 

Programe Internaţionale 1 39.089 

Contracte terţi 1 2.953 

Workshop ANCS 1 5.917 

TOTAL  7.399.660 

 
 
  Structura veniturilor din lucrările de cercetare: 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000 Program Parteneriate in domenii prioritare CNMP
Program Nucleu

Plan Sectorial

Program INOVARE

Eurocorint

Capacități

Programe internaționale

Contracte terți

Workshop ANCS

  

Cheltuielile totale însumează  8.009.431 lei din care: 
− cheltuieli din exploatare: 7.966.472 lei (99,46%) 
− cheltuieli financiare:              42.959 lei (   0,54%). 

Cheltuielile din exploatare au scăzut faţă de anul precedent cu 5.250.001 lei (60,3 %) 

Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu materii prime, materiale, energie, apă, alte cheltuieli materiale
Cheltuieli cu prestaţii externe
Cheltuieli cu amortizarea
Cheltuieli cu alte impozite şi taxe

 

lei 
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Capital şi rezerve la 31.12.2009        
lei 

Nr. 
crt. INDICATORI Realizat 

2008 
Realizat 

2009 
Diferenţe 

(3-2) 

0 1 2 3 4 

1 Total activ 6.904.365         7.264.603 360.238 

1.1 Active imobilizate 5.691.658 5.720.296 28.638 

1.2 Active circulante (Stocuri, Creanţe, alte valori) 1.157.094 1.535.406 378.312 

1.3 Cheltuieli înregistrate în avans 55.613 8.901 -46.712 

2 Datorii (sume de plătit intr-o perioadă de până 
la un an) 956.866 1.133.467 1766.601 

3 Venituri în avans 5.786 15.142 9.356 

4 Active circulante nete, respectiv datorii 
curente nete  250.055 395.698 145.643 

5 Subvenţii pentru investiţii 1.744.079 1.886.104 142.025 

6 TOTAL ACTIVE minus DATORII CURENTE 5.941.713 6.115.994 174.281 

7 Capitalul Social 902.810 902.810 0 

8 Rezerve 532.200 683.838 151.638 

9 Rezerve din reevaluare 2.563.902 2.563.902 0 

10 Rezultatul REPORTAT 9.175 8.649 -526 

11 Rezultatul net al exerciţiului financiar  189.547 5.691 -183.856 

12 Capitaluri proprii (Patrimoniul Net) 4.197.634 4.164.890 -32.744 

 

Analizând realizările anului 2009 faţă de realizările anului 2008, rezultă că veniturile au scăzut cu 
40,28%, respectiv cu 5.419 mii lei, cheltuielile totale au scăzut cu 5.213 mii lei din care cheltuieli cu salariile 
cu 680 mii lei. 

Această situaţie s-a datorat diminuării fondurilor de cercetare în anul 2009 cu 50 - 65%, conform 
prevederilor Legii Bugetului de Stat nr.18/2009. În această situaţie Ministerul Educaţiei şi Cercetării – 
ANCS, a diminuat fondurile proiectelor aflate în curs de derulare prin transferarea unor etape în 2010. 

In cursul anului 2009, institutul s-a confruntat cu o serie de dificultăți, ca urmare a influenţei crizei 
financiare. Pentru a face faţă situației, institutul a întreprins o serie de măsuri pentru evitarea disponibilizării 
de personal, evitarea insolvenţei şi a falimentului: 
- creşterea veniturilor din activităţi conexe activităţii de cercetare –dezvoltare; 
- întocmirea şi aplicarea unui Program de Restructurare şi Redresare Financiară (aprobat în iunie 2009 

prin Ordin al Ministrului Economiei nr. 1117/04.06.2009), am fost nevoiţi să acordăm 75% din salariile 
negociate (prin reducerea timpului de muncă de la 8 ore la 6 ore). Această măsură a fost prevăzută în 
Programul de restructurare şi a avut acordul majorităţii salariaţilor pentru a nu se apela la şomaj. 

Aceste măsuri corelat cu alte reduceri de costuri cu deplasările, dotările şi achiziţii de materiale, a 
permis continuitatea activităţii institutului, evitarea disponibilizărilor de personal şi obţinerea de profit. 
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Inventarierea patrimoniului pe anul 2009 s-a efectuat în perioada 04.11.2009 -28.02.2010 pe baza 
deciziei nr 69/03.11.2009, iar rezultatele au fost înregistrate în baza procesului verbal al comisie centrale 
de inventariere nr. 563/22.03.2010. 
        In cursul anului 2009, în cadrul INCDMNR-IMNR s-a desfăşurat activitatea de audit public intern, 
conform avizului acordat de M.E.F.-D.A.P.I și planului de audit aprobat de Consiliul de Administrație. 
Misiunile desfășurate în cursul anului 2009 au fost prezentate în şedinţa Consiliului de Administraţie din 
29.01.2010, prin „Raportul privind activitatea de audit public intern”, raport depus şi la Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. Principalele misiuni de audit au fost: 
- modul de organizare a efectuării inventarierii patrimoniului INCDMNR IMNR la 31.12.2009; 
- gestiunea resurselor umane; 
- modul de desfăşurare a activității de control financiar preventiv; 
- întocmirea a 22 rapoarte şi certificate de audit aferente temelor de cercetare în calitate de coordonator 

de program şi în calitate de partener; 
- elaborarea planului de audit pentru anul 2010. 

 În cursul anului 2009, în cadrul institutului, a funcţionat activitatea de control financiar preventiv, 
conform avizului nr. 410095/08.01.2009 acordat de M.E.F.-D.B.C.I, care a cuprins totalul operaţiunilor 
supuse vizei CFP şi valoarea lor, a fost raportată trimestrial la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri. Nu au fost cazuri de refuz de viză de control financiar preventiv. 

Se poate concluziona că activitatea desfăşurată în anul 2009 a fost bună în condiţiile existente. Pe 
baza unei strategii fundamentate pe termen scurt şi mediu în domeniul politicii salariale şi de investiţii, 
unitatea poate desfăşura în continuare o activitate rentabilă. 
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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 15 Anexa 1 

2 Lucrări ştiinţifice în curs de publicare în reviste cotate ISI 9 Anexa 2 

3 Cărţi / capitole publicate 2 Anexa 3 

4 Citări în reviste cotate ISI 18 Anexa 4 

5 Brevete acordate 3 Anexa 5 

6 Cereri de brevete 2 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. 

18 Anexa 7 

 
Punctaj cumulat ISI pe lucrări publicate:  8,968 

ANEXA 1 

LUCRARI STIINTIFICE/TEHNICE PUBLICATE în REVISTE DE SPECIALITATE COTATE ISI 

1. L. Sima, A. Filimon, R. M. Piticescu, C. G. Chițanu, D. Suflet, M. Miroiu, G. Socol, J. Neamțu, 
 I. N. Mihailiescu, G. Negroiu,  “Specific biofunctional performances of the hydroxyapatite-sodium 
maleate copolymer hybrid coating nanostructures evaluated by în vitro studies” 
Materials Science: Materials în Medicine vol. 20, no.19, 2009, p. 2305 – 2316; 

2. I. Roman, C. Frățilă, E. Vasile, A. Petre, M. L. Soare,   
“Achievement and Evaluation of some Ceramic Nanostructured Titanium Oxide-Layers” 
Materials Science and Engineering B, ISSN: 0921-5107, Ed. Elsevier, 165, no. 9,  
2009, p. 207 - 211; 

3. M. L. Soare, I. Roman, E. Alexandrescu, C. Frățilă, A. Petre, A. Dinischiotu, Al. Șerban,  
“Interdisciplinary Studies on Titanium and Titanium Alloys Experimental Dental Implants” 
Clinical Oral Implants Research, ISSN:0905-7161, Ed. Wiley-Blackwell, 20, no.9, 2009, p. 1020; 

4. A.L. Radu, A. Sârbu, L. Mara, A. S. Garea, A. Lungu, S. O. Dima, T. V. Nicolescu, H. Iovu,  “Influence 
of the Ultrasonic Field on the Template Polymerization of Acrylonitrile în Inorganic Structures”   Revis-
ta de Materiale Plastice, vol. 46, nr. 4, 2009, p. 399 - 403; 

5. S. O. Dima, A. Sarbu, L. Mara, A. L. Radu, F. Bacalum, L. Sârbu,   
“Obtaining of Clinoptilolitic Extrudates for Environmental Applications. I. Rheological Characterization 
for the Zeolitic Pastes”   Revista de Chimie, vol. 60, nr. 10, 2009, p. 1032-1038; 

6. D. Constantinescu, E. Sîrbu, I. Smical,   
“Equipment for Metallurgical Processing and the Environment” 
Metalurgia International, Special Issue nr. 2/2009, p. 63; 

7. C. P. Lungu, A. M. Lungu, P. Chiru, O. Pompilian, N. Georgescu, M. Măgureanu, I. Mustaţă, T. Velea, 
D. Stanciu, V. Predica,  “Plasma Treatment of Levigated Materials and Saturated Waters” 
Romanian Journal of Physics, vol.54, No. 3-4 pag. 369 -375 Bucharest 2009 ISSN 1221-146X; 



 

22 Raport anual 2009 | INCDMNR – IMNR   
 

8. C. P. Lungu, I. Mustață, N. Georgescu, A. Lungu, V. Zaroschi, T. Velea, D. Stanciu, V. Predica,  
“Aqueous Solution Purification by Bubbling Underwater Discharges” 
Advances în Plasma Science, Vol.7, 2009, pp. 1 – 7; 

9. D. Taloi, I. Constantin, L. M. Vlăduţiu, L. Taloi,  T. Velea, V. Predica,   
“Mathematical Modelling for Optimation of Lead Electrodeposition from Alkaline Solutions” 
Revista de Chimie , 2009, pag. 724 - 727; 

10. R. Teodorescu , M. Roman, C. Tociu , M. Gheorghe, A. Crișan,  
“The Technology for Aluminium Recovery from Various Al Slag,  for Environment De-pollution” 
Metalurgia International vol.XIV Special Issue no.2 , 2009 ISSN 1582-2214 p. 131 - 134; 

11. V. Soare, C. Gurgu, I. Surcel, M. Burada, V. I. Soare,  
„Electrochemical process for the manufacturing of titanium alloy matrix composites”  
Metallurgy, Zagreb, Croația, ISSN 0543-5846 , vol. 48 (3), p.151-155; 

12. G. Popescu, I. Vlăduțiu, V. Soare, I. Surcel, D. Mitrică, I. Carcea,  
„Nanostructured Aluminium Alloys with High Physical and Mechanical Properties”  
Metalurgia International, ISSN 1582-2214, vol. 2, 2009, p.35-38; 

13. M. Burada, V. Soare, D. Mitrică, C. P. Lungu, V. Ghenescu, L. Ion, 
!Growth of CIS Thin Films using one step electrodeposition process” 
 Metalurgia International, ISSN 1582-2214, vol. 3, 2009, p.191-196; 

14. I. Ciobanu, M. Chisamera, S. I. Munteanu, A. Crișan, V. Jiman, L. Firescu, 
„Advanced Thermal Analysis about the macrosolidification of a cast iron part” 
 Metalurgia International, ISSN 1582-2214, vol. 3, 2009, p. 81-84; 

15. I. Ciobanu, S. I. Munteanu, A. Crişan, V. Monescu, V. Jiman, M. Chisamera, I.  Mărginean,  
L. Firescu, M. Roman,   „Researches about solidification simulation of parts cast în moulds cold 
hardened with furan resin” Metalurgia International vol.XIV (2009), no 1. pg. 55 

ANEXA 2 

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

1. R. R. Piticescu, D. Taloi, A. Collela, P. Matteazzi,     
”Grain Growth modelling of Fe60Cu40 nanostructured powders obtained by high Energy Milling”, J. 
Nanomaterials, ISSN: 1687-4110; 

2. R. M. Piticescu, T. Buruiana, N. Plesu, E. Vasile, C. M. Moldovan, B. Fârtat, C. Rusti, 
”Soft chemical methods integrated with microfabrication în developing new scaffolds for tissue engine-
ering”,  J. Optoelectronics and Advanced Materials, ISSN 1454-4164; 

3. L. Castrillon, Y. Fernandez Nava, M. Ulmanu, I. Anger, E. Maranon,   ”Physico-Chemical and 
Biological Treatment of MSW Landfill Leachate”,   Waste Management, ISSN 0956-063X; 

4. L. Mara, R. Zavoianu, A. Sarbu, L. Sarbu, O. Pavel, D. Taloi, V. Badilita, L. Enache, E. Neagu,  
S. Victoria, V. Purcariu,  ”Obtaining of Hydrotalcite-Based Ceramic Monoliths through Direct Extrusion 
- The Investigation of the Additives Effect on the Rheological Behavior of the Crude Pastes Using 
Two-Way ANOVA”, Revista de Chimie; 

5. 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.II. Effect of Plasticizer and 
Shear Stress Variation on the Rheological Properties of Clinoptilolite Pastes Using Statistical Analysis 
Methodology (Two-Way ANOVA)”, Revista de Chimie; 
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6. L. Mara, L. M. Vladutiu, F. Miculescu, L. Taloi, V. Badilita, L. Enache, P. Capota, V. Soare, F. Stoiciu, 
L. Sarbu, V. Georgescu, V. Purcariu,  ”Physico – Chemical and Morphologic Structural 
Characterization of the Red Mud Obtained în the Romanian Alumina Plant”, Revista de Chimie; 

7. R. R. Piticescu, D. Taloi, A. Collela, P. Matteazzi,     
”Grain Growth modelling of Fe60Cu40 nanostructured powders obtained by high Energy Milling”, J. 
Nanomaterials, ISSN: 1687-4110; 

8. S. Vasile, D. Mitrică, F. Stoiciu, V. Bădili ță, M. Radu, G. Popescu, M. Buțu , P. Moldovan, „AlSiMg/SiCp 
fabrication through RGI method”  
Science and Technology of Advanced Materials Journal, Japan, ISSN 1468-6998; 

9. S. Vasile, D. Mitrică, F. Stoiciu, M. Burada, V. Soare, P. Moldovan, G. Popescu, 
„Magnesium influence at in-situ fabrication of Al-Si/AlNp through RGI method” 
Journal of Materials Processing Technology , Elsevier, ISSN 0924 – 0136. 

 

ANEXA 3 

CARTI / CAPITOLE PUBLICATE 

1. I. Neamtiu, E. Gurzău, O. Popa, E. Ruja, C. Enasel, C. Pop, S. Gurzău, A. Gurzău, I. Fodor,  
D. Marchean, I. Chera, D. V. Dumitrescu,  „Experimentarea şi optimizarea modelului privind distributia 
spatială şi temporala a pesticidelor şi metalelor grele în factorii de mediu din zonele Sălişte şi Copşa 
Mică”, Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, 2009, ISBN 978-973-739-712-6; 

2. E. Gurzău, I. Neamtiu, O. Popa,  C. Enasel, C. Pop, A. Gurzău, M. Lovasz, A. Pintea, I. Fodor,  D. 
Marchean,    I.  Chera, D. V. Dumitrescu,  
„Selecţia populațională şi experimentarea în teren a modelului pentru colectarea, depozitarea, trans-
portul, analiza şi evaluarea bioindicatorilor specifici în expunerea la pesticide şi metale grele”,  Editura 
Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2009, ISBN 978-973-739-832-1. 

ANEXA 4 

CITATE în REVISTE DE SPECIALITATE COTATE ISI 

R. M. Piticescu, R. R. Piticescu, D. Taloi, V. Bădili ță, 
” Hydrothermal synthesis of ceramic nanomaterials for functional applications ”   
Nanotechnology, vol. 14, nr. 2, 10.1088/0957-4484/14/2/341,  ISSN 1949-2944,  citat în:  

1. Y. Zhang , M. Gao, K. Han,  Z.  Fang,  X. Yin,  Z. Xu,    ”Synthesis, characterization and  
formation mechanism of dumbbell-like YOHCO3 and rod-like Y2(CO3)3·2.5H2O”, 
Journal of Alloys and Compounds, ISSN: 0925-8388, vol. 474, 2009, p. 598-604; 

2. M. M. Henricus, K. R. Fath, M.  Z. Menzenski, I. A. Banerjee,     
”Morphology Controlled Growth of Chitosan-Bound Microtubes and a Study of their Biocompatibility 
and Antibacterial Activity”,   Macromolecular  Bioscience, 9,  2009,  p. 317–325; 

3. C.  Zhou, G. Chen, H. Zhang, Y. Li, J. Pei,     
”Hydrothermal synthesis of ultrafine A5Nb4O15 (A = Ba, Sr) powders”, 
Materials Letters, ISSN: 0167-577X, vol. 63, 2009, p. 1004-1006; 

G. Negroiu, L. Zdrențu, R. M. Piticescu, G. C. Chiţanu, I. N. Mihăilescu, 
”Biocompatibility evaluation of a novel hydroxyapatite-polymer coating for medical implants (in vitro tests) ”  
Journal of Materials Science: Materials în Medicine, 19[4] (2008), 1537-1544,  citat  in: 
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4. J. Li, Y. Dou, J. Yang, Y. Yin, H. Zhang, F. Yao, H. Wang, K.  Yao,    „Surface characterization and 
biocompatibility of micro- and nano-hydroxyapatite/chitosan-gelatin network films”, 
Materials Science and Engineering: C, ISSN: 0928-4931, vol. 29, 2009, p. 1207-1215; 

5. J. H. Lee, H. E. Kim, Y. H. Koh,    
”Highly porous titanium (Ti) scaffolds with bioactive microporous hydroxyapatite/TiO2 hybrid coating 
layer”,   Materials Letters, ISSN: 0167-577X, vol. 63, 2009, p. 1004-1006; 

6. A. P. Caricato, M. Anni, M. G. Manera, M. Martino, R. Rella, F. Romano, T. Tunno, D. Valerini,     
”Study of temperature dependence and angular distribution of poly(9,9-dioctylfluorene) polymer films 
deposited by matrix-assisted pulsed laser evaporation (MAPLE)”, 
Applied Surface Science, Volume 255, Issue 24, 2009, ISSN: 0169-4332, p. 9659-9664; 

7. I. N.  Mihăilescu, C. Ristoscu, A. Bigi, I. Mayer,    ” Advanced Biomimetic Implants Based on 
Nanostructured Coatings Synthesized by Pulsed Laser Technologies”, 
Springer Series în Materials -  Science, Physics, Laser Technology, Photonics, Surfaces and 
Interfaces, Thin Films and Structural Materials vol. 130, 2009, ISSN 0933-033X, p. 235-260; 

8. A. Bigi , E. Boanini, C. Capuccini, M. Fini, I. N. Mihăilescu, C. Ristoscu, F. Sima, P. Torricelli,     
”Biofunctional alendronate–Hydroxyapatite thin films deposited by Matrix Assisted Pulsed Laser 
Evaporation”,  Biomaterials, Volume  30, Issue 31, 2009, ISSN: 0142-9612, p. 6168-6177; 

9. M. Grellier, L. Bordenave, J. Amédée,   ”Cell-to-cell communication between osteogenic and 
endothelial lineages: implications for tissue engineering”,   
Trends în Biotechnology, ISSN: 0167-7799, Volume 27, Issue 10, 2009, p  562-571; 
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2. „Instalație de sinteza pulberi nanostructurate pe baza de ZnO pentru bariere termice” model experi-
mental,   Program CNMP Parteneriate în Domenii Prioritare  72-179/2008: „Materiale cu gradient 
compozițional pe baza de zirconie micro și nanostructurată pentru structuri termo-rezistente cu aplica-
ții în industria energetica și aerospațiala”; 

3. „Procedura de analiza termica a materialelor avansate pe baza de ZnO dopat cu Ag prin calorimetrie 
cu scanare diferențială”   INOVARE 202/2008: „Pansamente impregnate cu trigliceride şi 
nanoparticule de ZnO dopat cu Ag pentru tratamentul plăgilor cu risc de suprainfecţie”; 

4. „Procedură de analiză termică a materialelor avansate pe bază de TiO2 pur și dopat prin calorimetrie 
cu scanare diferențială”  
Program CNMP Parteneriate în Domenii Prioritare  72-184/2008: „Noi concepte tehnologice privind 
dezvoltarea unor nanomateriale cu impact scăzut asupra mediului”; 

5. „Procedură de analiză termică a materialelor avansate de tip LDH modificat prin calorimetrie cu sca-
nare diferențială”  
Parteneriate în domenii prioritare 71-020/2007: „ Obţinerea galiului în vederea valorificării complexe şi 
ecoeficiente a bauxitei”; 

6. „Procedură de analiză granulometrică a nanoparticulelor pe bază de ZnO dopate cu Ag ”    
INOVARE 202/2008: „Pansamente impregnate cu trigliceride şi nanoparticule de ZnO dopat cu Ag 
pentru tratamentul plăgilor cu risc de suprainfecţie”; 

7. „Procedură de analiza granulometrica a nanoparticulelor pe baza de TiO2 pur și dopat”    
Program CNMP Parteneriate în Domenii Prioritare  72-184/2008: „Noi concepte tehnologice privind 
dezvoltarea unor nanomateriale cu impact scăzut asupra mediului”; 

8. „Procedură de analiză granulometrică a nanoparticulelor pe bază de ZrO2 pentru bariere termice” 
Program CNMP Parteneriate în Domenii Prioritare  72-179/2008: „Materiale cu gradient compozi țional 
pe baza de zirconie micro și nanostructurată pentru structuri termo-rezistente cu aplicații în industria 
energetica și aerospațiala”; 
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9. „Procedură de determinare a potențialului electrocinetic al nanosuspensiilor hibride pe bază de 
hidroxiapatită și poliuretan ”   Program Cercetare de Excelență , 71-004/2007 “Materiale hibride 
nanostructurate pentru senzori cu potențial de utilizare în terapie și diagnostic”; 

10. „Procedura de analiza structurala a materialelor hibride pe baza de hidroxiapatita și poliuretan sub 
forma de pulberi și filme subțiri prin spectrometrie FT-IR”    
Program Cercetare de Excelență, 71-004/2007 „Materiale hibride nanostructurate pentru senzori cu 
potențial de utilizare în terapie și diagnostic”; 

11. „Metodă de elaborare sistem complex de pulberi”    
Program INOVARE 199/2008 „Durificarea termică  a  incintei de protecție a informațiilor electronice 
de bord”; 

12. „Metoda de colectare selectiva și sortare a bateriilor și acumulatorilor portabili în vederea valorificării 
metalelor utile”   Program Sectorial 3/2008 “Verificarea compoziţiei materialelor din procesele elec-
trochimice din acumulatori şi baterii portabile şi valorificarea acestora în vederea conformării cu pre-
vederile directivei europene 2006/66/CE” 

13.  „Model matematic de optimizare a parametrilor în hidrometalurgia metalelor neferoase prin modelare 
matematica - experiment activ”    
Program Nucleu 09 24 01 04 „Studiul proceselor și optimizarea parametrilor în hidrometalurgia meta-
lelor neferoase prin modelare matematica-experiment activ” 

14. „Proceduri privind identificarea depozitelor de deșeuri din industrie și posibilitățile de valorifica-
re/reciclare/eliminare a acestora în vederea reducerii impactului asupra mediului”    
Program Sectorial 4/2008 „Studiu privind identificarea depozitelor de deşeuri din industrie, posibilităţi 
de reutilizare/reciclare/valorificare/eliminare a acestora, în vederea reducerii impactului asupra medi-
ului” 

15. „Model matematic de planificare experimentală (analiză statistică dispersională bifactorială  
Two-Way ANOVA) pentru studiu parametri de lucru - caracteristici finale produs)”    
Program CNMP Parteneriate în Domenii Prioritare  32-159/2008 „Materiale oxidice multifunc ționale 
pentru aplicații de mediu, obținute prin tratarea și valorificarea inovativă a deșeului de noroi roșu re-
zultat la fabricarea aluminei” 

16. „Metodă de măsurare a factorilor de mediu și stabilirea influenței acestora asupra stării de sănătate a 
populației din zonele cu activități metalurgice”    
Grant de cercetare – Bursa B.EN.A. în colaborare cu Titan S.A, martie - noiembrie 2009,  
„Rolul factorilor de mediu în evoluţia stării de sănătate a populaţiei din nord-vestul României” 

17. „Metoda rapida de determinare a metalelor grele în sol cu ajutorul instrumentului portabil X-MET”  
Program CNMP Parteneriate în Domenii Prioritare  32-118/2008 „Metodă nouă, neconvențională de 
evaluare “In – Situ” a contaminării solului cu metale grele” 

18. „Model conceptual inovativ, nepoluant, de obţinere a barelor de otel trase”  model experimental, 
INOVARE 260/2008 „Tehnologie ecologică de obţinere a barelor de oţel”; 

19. „Model conceptual experimental pentru sudo - brazarea structurilor duplex din otel de constructie pro-
tejat cu straturi de zinc”  model experimental, 
INOVARE 113/2007: „Tehnologie pentru sudo-brazarea structurilor duplex din otel de construc ție 
protejat cu straturi de zinc”; 

20. „Model conceptual experimental de pretratare a reziduului de noroi roșu din industria aluminei în ve-
derea valorificării sale superioare ca adsorbanți/catalizatori pentru aplicații de mediu”    
Program CNMP Parteneriate în Domenii Prioritare  32-159/2008 „Materiale oxidice multifunc ționale 
pentru aplicații de mediu, obținute prin tratarea și valorificarea inovativă a deșeului de noroi roșu re-
zultat la fabricarea aluminei” 
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21. „Model conceptual experimental de obținere a pulberilor precursoare cu dimensiuni nano / microme-
trice pentru dispozitive ceramice în aplicații de mediu”    
Program CNMP Parteneriate în Domenii Prioritare  22-133/2008 „Spume ceramice  din nano-
compozite polimerice, destinate depoluării fluxurilor gazoase din centralele termice” 

22. „Model conceptual experimental de tratare a levigatelor de la haldele de zguri și de la stațiile de neu-
tralizare ale unităților industriale din metalurgia plumbului prin metode inovative neconvenționale, în 
scopul purificării avansate, în vederea reciclării sau utilizării acestora în alte scopuri”   Program Cer-
cetare de Excelență  30-073/2007 „Metode şi tehnologii inovative de gestionare şi denocivizare a de-
şeurilor periculoase şi tratare a levigatelor cu conţinut de elemente toxice, provenite din metalurgia 
metalelor neferoase grele” 

23. „Model conceptual inovativ de obținere a materialelor avansate compozite pe baza de aliaje Cu-Mo 
pentru contacte electrice de putere pentru industria transporturilor”    
Program Cercetare de Excelență  71-008/2007 „Materiale avansate microcristaline cu aplica ții în utili-
zarea energiei electrice” 

24. „Model conceptual inovativ, nepoluant, de obținere de materiale avansate derivate din compuși de tip 
hidrotalcit și clinoptilolit  natural pentru îndepărtarea poluanților din ape reziduale și fracții petroliere 
lichide prin metode prietenoase mediului”    
Program Cercetare de Excelență  71-043/2007 „Materiale avansate derivate din compu și de tip 
hidrotalcit și clinoptilolit  pentru îndepărtarea poluan ților din ape reziduale și fracții petroliere lichide 
prin metode prietenoase mediului” 

25. „Model conceptual inovativ de obținere de compozite avansate pentru implantologia dentară”    
Program CNMP Parteneriate în Domenii Prioritare  72-158/2008 „Compozite avansate pentru implan-
tologia dentara” 

26. „Model conceptual experimental de realizare de implanturi cu biocompatibilitate avansată prin  utiliza-
rea straturilor  nanostructurate, ceramice, crescute electrochimic pe titan”    
Program CNMP Parteneriate în Domenii Prioritare  71-057/2008 „Realizarea de implanturi cu 
biocompabilitate avansată prin utilizarea straturilor nanostructurate, ceramice, crescute electrochimic 
pe titan” 

27. „Model conceptual funcțional a instalației de obținere a aliajelor galiu-aluminiu”    
Program Cercetare de Excelență  71-017/2007 „Obţinerea galiului în vederea valorificării complexe şi 
ecoeficiente a bauxitei” 

28. „Model conceptual funcțional inovativ de procesare a zgurilor reziduale de aluminiu”    
Program Cercetare de Excelență  31-004/2007 „Tehnologie de procesare a deșeurilor periculoase  
din  industria aluminiului secundar pentru ob ținerea de coagulanți utilizați la purificarea apelor în sco-
pul prevenirii poluării mediului și a conservării resurselor naturale” 

29. „Model conceptual privind reducerea riscurilor de poluare în metalurgia plumbului (emisii de noxe, 
halde, zguri, etc.)”,   Program Sectorial 9/839708/2007 „Studiu privind reducerea riscurilor de poluare 
în metalurgia plumbului (emisii de noxe, halde, zguri, etc.)” 

30. Model conceptual inovativ de oxidare a concentratelor sulfuroase de metale neferoase în mediu 
apos, alcalin”,   Program Nucleu 09 24 01 01 „Tehnologii noi, curate pentru valorificarea resurselor 
sărace şi complexe de materii prime din metalurgia neferoasă” 

31. Model conceptual experimental, inovativ, nepoluant, de valorificare a resurselor sărace și complexe 
de materii prime din metalurgia neferoasa”    
Program Nucleu 09 24 01 01„Tehnologii noi, curate pentru valorificarea resurselor sărace şi comple-
xe de materii prime din metalurgia neferoasă” 
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32. Model conceptual inovativ, nepoluant, pentru purificarea metalelor neferoase și rare obținute din 
subprodusele industriale de alumină pentru utilizări high-tech”    
Program Nucleu 09 24 03 01 „Tehnologii noi nepoluante pentru purificarea metalelor neferoase şi ra-
re obţinute din subprodusele industriei de alumină pentru utilizări High-tech” 

33. „Model funcțional al instalației de purificare soluții de aluminat de sodiu”    
Program Cercetare de Excelență  71-017/2007 „Obţinerea galiului în vederea valorificării complexe şi 
ecoeficiente a bauxitei” 

34. „Model funcțional al instalației de obținere a galiului prin cementare”    
Program Cercetare de Excelență  71-017/2007 „Obţinerea galiului în vederea valorificării complexe şi 
ecoeficiente a bauxitei” 

35. „Model conceptual al tehnologiei de laborator în vederea valorificării complexe și ecoeficiente a bau-
xitei – recuperarea galiului din soluții alcaline concentrate prin metoda cementării pe aliaj Ga-Al”   
Program Cercetare de Excelență  71-017/2007 „Obţinerea galiului în vederea valorificării complexe şi 
ecoeficiente a bauxitei” 

36. „Model conceptual al tehnologiei de purificare a  galiului tehnic, Ga4N-Ga6N, pentru aplicatii high-
tech”   Program Cercetare de Excelen ță  71-017/2007 „Tehnologii noi nepoluante pentru purificarea 
metalelor neferoase şi rare obţinute din subprodusele industriei de alumină pentru utilizări High-tech” 

37. „Model conceptual experimental de tratare  pentru denocivizarea și stabilizarea chimică a zgurilor, 
deșeurilor periculoase, toxice, cu conținut de metale grele, de pe halde”    
Program Cercetare de Excelență  31-073/2007 „Metode şi tehnologii inovative de gestionare şi 
denocivizare a deşeurilor periculoase şi tratare a levigatelor cu conţinut de elemente toxice, provenite 
din metalurgia metalelor neferoase grele” 

38. „Proceduri de testare a modelelor experimentale de laborator pentru tratarea levigatelor și a modulu-
lui experimental de tratare a zgurilor”    
Program Cercetare de Excelență  31-073/2007 „Metode şi tehnologii inovative de gestionare şi 
denocivizare a deşeurilor periculoase şi tratare a levigatelor cu conţinut de elemente toxice, provenite 
din metalurgia metalelor neferoase grele”  

39. „Instalație prototip obținere prealiaje amorfe Al-Ti-B prin răcire ultrarapidă”    
Program CNMP  Parteneriate în Domenii Prioritare, 72-205 /2008 „Aliaje de aluminiu nanostructurate 
cu caracteristici fizico-mecanice înalte” 

40. „Instalație prototip obținere filme subțiri anticorozive Zn-Ni-P prin procedee electrochimice”    
Program CNMP  Parteneriate în Domenii Prioritare, 72-221 /2008 „Metodă nouă de protecție antico-
rozivă a materialelor din o țel prin electrodepunerea de filme subțiri din aliaje ternare Zn-Ni-P”  

41. „Model experimental obținere prealiaje amorfe Al-Ti-B prin răcire ultrarapidă”    
Program CNMP  Parteneriate în Domenii Prioritare, 72-205 /2008 „Aliaje de aluminiu nanostructurate 
cu caracteristici fizico-mecanice înalte” 

42. „Model experimental obținere filme subțiri anticorozive Zn-Ni-P prin procedee electrochimice”    
Program CNMP  Parteneriate în Domenii Prioritare, 72-221 /2008 „Metodă nouă de protecție antico-
rozivă a materialelor din o țel prin electrodepunerea de filme subțiri din aliaje ternare Zn-Ni-P”  

43. Proiect de standard (adoptare prin traducere) - SR EN 1653 - Cupru şi aliaje de cupru. Plăci, table şi 
discuri pentru boilere, vase sub presiune şi rezervoare pentru depozitarea apei calde – contract 
61/30.04.2009 încheiat intre ASRO și IMNR; 
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44. Proiect de standard (adoptare prin traducere) - SR EN 1653:1997/A1:2000 - Cupru şi aliaje de cupru. 
Plăci, table şi discuri pentru boilere, vase sub presiune şi rezervoare pentru depozitarea apei calde – 
contract 61/30.04.2009 încheiat intre ASRO și IMNR; 

45. Proiect de standard (adoptare prin traducere) – SR EN 12735-1 - Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi ro-
tunde, fără sudură, din cupru pentru echipamente de aer condiţionat şi refrigerare. Partea 1: Ţevi 
pentru sisteme de conducte - contract 61/30.04.2009 încheiat intre ASRO și IMNR; 

46. Proiect de standard (adoptare prin traducere) – SR EN 12735-2 - Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi ro-
tunde, fără sudură, din cupru pentru echipamente de aer condiţionat şi refrigerare. Partea 2: Ţevi 
pentru echipamente - contract 61/30.04.2009 încheiat intre ASRO și IMNR; 

47. Proiect de standard (adoptare prin traducere) – SR EN 12735-2:2001/A1 - Cupru şi aliaje de cupru. 
Ţevi rotunde, fără sudură, din cupru pentru echipamente de aer condiţionat şi refrigerare. Partea 2: 
Ţevi pentru echipamente - contract 61/30.04.2009 încheiat intre ASRO și IMNR; 

48. Procedură specifică de determinare a masei – document elaborat în vederea implementării sistemu-
lui de management al calităţii la nivelul laboratorului Materiale Nanostructurate 

49. Procedură specifică de determinare a densităţii corpurilor solide – document elaborat în vederea im-
plementării sistemului de management al calităţii la nivelul laboratorului Materiale Nanostructurate 

50. Instrucţiuni de operare pentru autoclava S.A.M. – document elaborat în vederea implementării siste-
mului de management al calităţii la nivelul laboratorului Materiale Nanostructurate 

51. Instrucţiuni de operare pentru autoclava Cortest – document elaborat în vederea implementării sis-
temului de management al calităţii la nivelul laboratorului Materiale Nanostructurate 

52. Instrucţiuni de operare pentru etuva Memmert – document elaborat în vederea implementării siste-
mului de management al calităţii la nivelul laboratorului Materiale Nanostructurate 

53. Instrucţiuni de operare pentru spectrometru FT-IR /  dispozitiv HATR – document elaborat în vederea 
implementării sistemului de management al calităţii la nivelul laboratorului Materiale Nanostructurate 

54. Instrucţiuni de operare pentru spectrometru FT-IR /  dispozitiv Miracle – document elaborat în vede-
rea implementării sistemului de management al calităţii la nivelul laboratorului Materiale 
Nanostructurate 

55. Instrucţiuni de operare a vâscozimetrului tip SV-10 – document elaborat în vederea implementării sis-
temului de management al calităţii la nivelul laboratorului Materiale Nanostructurate 

56. Procedură de calibrare a vâscozimetrului tip SV-10 – document elaborat în vederea implementării 
sistemului de management al calităţii la nivelul laboratorului Materiale Nanostructurate 

57. Instrucţiuni de operare aparat DSC 200 F3 – document elaborat în vederea implementării sistemului 
de management al calităţii la nivelul laboratorului Materiale Nanostructurate 
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IV. MANIFESTARI ORGANIZATE DE INSTITUT 
 

IV.1  INCDMNR - IMNR organizator 

1. Workshop cu participare internaţională: 
    ”The 4th Workshop on Functional Nanomaterials FUN NANOS 4” 

02 iulie 2009, INCDMNR – IMNR, Pantelimon, Ilfov 
Organizator: INCDMNR –IMNR, CTT AVANMAT  

Domeniul materialelor nanostructurate funcționale abordat în cadrul celui de-al patrulea atelier FUN 
NANOS are un important potențial de inovare pentru diferite IMM-uri şi companii mari specializate, cu pre-
ocupări în domeniile motoarelor, turbinelor cu gaze cu aplicaţii comerciale şi militare, senzorilor și biosen-
zorilor și al electrotehnicii, domenii care în urma studiilor de impact ale Centrului de Transfer Tehnologic 
pentru Materiale Avansate apar ca nișe de piața cu posibilități de extindere pe termen mediu pentru mediul 
de afaceri din Romania.  

Obiectivele manifestării au fost: 
a) prezentarea, diseminarea și promovarea rezultatelor cercetărilor științifice românești  în domeniul 

nanomaterialelor multi-funcționale; 
b) cunoașterea  realizărilor  din domeniul nanomaterialelor funcționale atât la nivelul unor universități 

și institute din țările participante cât și al unor unități de tipul IMM inovativ; 
c) creșterea vizibilității contribuției la dezvoltarea de noi cunoștințe în domeniul nanomaterialelor func-

ționale ale unor grupuri de cercetători din institute, universită ți și IMM-uri din tara; 
d) stimularea inovării prin promovarea unor noi tehnologii originale către întreprinderile și IMM-urile 

participante;  
e) intensificarea participării românești din domeniul propus la Programele Uniunii Europene prin sti-

mularea unor noi parteneriate în viitoare propuneri FP7 pentru tematica 4 – Nanoștiințe,  
Materiale și Procese (NMP).  
Au fost abordate aspecte privind procesele fizico-chimice de obținere a materialelor avansate , 

funcționale, dezvoltarea metodelor teoretice și a metodelor asistate de calculator destinate predicției  pro-
ceselor, stabilirea condițiilor la limita dintre faze pentru a obține structuri și proprietăți controlate, elaborarea 
de metodologii specifice de caracterizare care să țină seama de variația compoziției și proprietarilor speci-
fice, cu accent pe metodele nedistructive. 

 

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 

1. ”Processus De Purification Avancee Des Eaux Contenant Des Metaux Lourds”   
Salon Geneva, 2009; 

2. ”Procedeu de purificare a acidului sulfuric uzat şi valorificarea lui sub formă de gips pur”   
Expoziția internațională de invenții, cercetare științifică și tehnologii noi - INVENTIKA, 2009; 

3. ”Process for the obtaining of silicon nitride having tailored structure”   
Expoziția internațională de invenții, cercetare științifică și tehnologii noi - INVENTIKA, 2009 

4. ”Silice mezoporoasă și procedeu de obținere a acesteia”   
Expoziția internațională de invenții, cercetare științifică și tehnologii noi - INVENTIKA, 2009; 

5. ”Procedeu de obținere a nitrurii de siliciu cu structură dirijată”   
PROINVENT, Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii, Cluj-Napoca, 2009. 

V.2  Târguri şi expoziţii naţionale 

1. ”Compozit microcristalin în microstraturi, pe bază de cupru, cu adaos de molib-
den şi microadaosuri de zirconiu şi ytriu”. Noile materialele compozite CMC 
(CuMo3-12Y+Zr0.08) sunt recomandate pentru utilizare ca pastile pentru con-
tacte electrice  în contactoare electrice:(0-400A la 220/380V), cu utilizare foarte 
largă, înlocuind în orice domeniu pastilele din Ag şi aliajele sale, singurele utili-
zate în prezent. 
     Salonul Cercetării 2009, ROMEXPO, 28 – 31 octombrie 2009; 

 

2. ”Noi materiale hibride anorganic-organic nanostructurate: soluția de viitor în do-
meniul biosenzorilor non-invazivi”. Materialele hibride pe bază de fosfați de ca l-
ciu și polimeri sintetici functionalizați vor fi utilizate pentru realizarea senzorilor 
cu aplicatii în medicină (diagnoza  și terapie)  

           Salonul Cercetării 2009, ROMEXPO, 28 – 31 octombrie 2009; 

 

3. ”Noi materiale nanostructurate cu impact scăzut asupra mediului”. Nanopar-
ticulele pe bază de TiO2 și ZnO prezintă reale potenţiale de aplicaţie în industria 
cimentului şi tratamentul apelor reziduale prin procese fotocatalitice.  Sunt utili-
zate în studiul toxicită ții nano-materialelor.  

           Salonul Cercetării 2009, ROMEXPO, 28 – 31 octombrie 2009;  

4. ”Pulbere nanostructurată pe baza de ZnO dopat cu Ag (granulația pulberilor în 
suspensie: 30-50 nm)”. Aplicație la SC VELFINA SA Câmpulung, Argeș: pan-
samente impregnate cu trigliceride şi nanoparticule de ZnO dopat cu Ag pentru 
tratamentul plăgilor cu risc de suprainfecţie.  

           Salonul Cercetării 2009, ROMEXPO, 28 – 31 octombrie 2009; 

 

5. ”Metoda de tratare a solurilor poluate”. Se referă la remedierea solurilor poluate 
cu plumb, zinc și cupru folosind tuful vulcanic indigen. Tratarea solului poluat se 
face “on – site”, prin amestecare cu tuf vulcanic de tip clinoptilolit, la o dimensiu-
ne a particulelor mai mica de 0,4mm.  

           Salonul Cercetării 2009, ROMEXPO, 28 – 31 octombrie 2009;  



 

INCDMNR – IMNR | Raport anual 2009  39 
 

  
6. ”Aliaje   de  lipire−brazare   fără conținut de metale toxice”. Aliaje ecologice, fără 

conținut de plumb, cadmiu sau alte metale toxice, care se înscriu în Directiva 
2002/95/CEE și în Hotărârile Guvernului HG 992 din 25.08.2005 și HG 816  din 
21.06.2006 privind limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase  în echipa-
mentele electrice și electronice. 

           Salonul Cercetării 2009, ROMEXPO, 28 – 31 octombrie 2009; 

 

7. ”Procedeu de purificare a acidului sulfuric uzat și valorificarea lui sub formă de 
gips pur”. Cimenturile preparate cu 5% gips (proporţia utilizată curent) prezintă 
caracteristici fizice şi mecanice conform condiţiilor impuse de SR EN 197-
1/2002 pentru cimenturile de tip CEM I, clasa de rezistenţă 42,5R  

           Salonul Cercetării 2009, ROMEXPO, 28 – 31 octombrie 2009;  

8. ”Aliaje metalice stocatoare de hidrogen”. Capacitatea mare de stocare a hidro-
genului, temperatura și presiune  joase ale hidrogenului la absorbție, randament 
mare de extracție la desorbție.  

           Salonul Cercetării 2009, ROMEXPO, 28 – 31 octombrie 2009;  
 

9. ”Tehnologie de valorificare a aluminiului din deșeurile periculoase  din  indu stria 
aluminiului secundar”. Tehnologia permite valorificarea  aluminiului din zgurile 
cu  conținut  ridicat de aluminiu solubil, pe o variantă acidă, utilizând metode 
specifice chimiei şi hidrometalurgiei. 

           Salonul Cercetării 2009, ROMEXPO, 28 – 31 octombrie 2009;  

10. ”Nanostructuri hibride anorganic-organice pe bază de serpentinit și polimeri vinilici pentru obț inerea 
de compozite avansate”. Tehnologia permite separarea și valorificarea silicei mezo-poroase din 
serpentinit utilizând metode specifice hidrometalurgiei, separarea și valorificarea următoarelor produ-
se secundare cu valoare economica: hidromagnezit și pulbere de oxizi de fier, de tip Fe2O3·nH2O, 
akaganeite 100%. 

              Salonul Cercetării 2009, ROMEXPO, 28 – 31 octombrie 2009; 
 

 

VI. PERSONALITATI STIINTIFICE CARE NE-AU VIZITAT INSTITUTUL 

1. Prof. dr. Paolo MATTEAZZI 
Director al Centrului de Nanomateriale al Consor țiului Științific Inter-universitar pentru  
Dezvoltarea Sistemelor cu Interfa ță Ridicată, CSGI, Italia,  
Președinte al Platformei Tehnologice Europene Micro - Nano - Manufacturing (MINAM); 

2. Dr.  Martin SCHAEFFER, Siemens AG Berlin, Germania,  
Președintele Platformei Tehnologice Europene „Additive Manufacturing”; 

3. Prof. dr. David CEBON,   
University of Cambridge, Marea Britanie; 

4. Dr. Fabrizio PRIOR,  
FPT, Italia; 

5. Dr. ing. Zheng XU,  
GRINM Beijing, China. 
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VII. LECTII INVITATE, CURSURI şi SEMINARII SUSTINUTE DE  

   PERSONALITATI STIINTIFICE INVITATE 

1.  ”A brief presentation: Roadmap for Nanomaterials and Nanomanufacturing” 
Prof. dr. Paolo MATTEAZZI 
Director al Centrului de Nanomateriale al Consorțiului Științific Inter-universitar pentru  
Dezvoltarea Sistemelor cu Interfa ță Ridicată CSGI, Italia,  
Președinte al Platformei Tehnologice Europene Micro    - Nano - Manufacturing (MINAM); 

2.  ”Highest performance with highest ethics” 
Dr.  Martin SCHAEFFER, Siemens AG Berlin, Germania,  
Președintele Platformei Tehnologice Europene „Additive Manufacturing”; 

3. ”Modelling Materials Properties - a key for innovation” 
Prof. dr. David CEBON,  University of Cambridge, Marea Britanie. 

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 

           Total premii: 5 din care: 1 medalie de aur 
3 medalii de argint 
1 medalie de bronz 
 

1. Diplomă cu Medalie de aur la Salonul internaţional de invenţii şi tehnologii – INVENTIKA,  
Bucureşti, 2009; 
”Procedeu de purificare a acidului sulfuric uzat şi valorificarea lui sub formă de gips pur”   

2. Diplomă cu Medalie de argint la Salonul de la Geneva, 2009; 
”Processus De Purification Avancee Des Eaux Contenant Des Metaux Lourds”   

3. Diploma cu Medalie de argint la Salonul internaţional de invenţii şi tehnologii – INVENTIKA,  
Bucureşti, 2009, 
”Process for the obtaining of silicon nitride having tailored structure”   
Expoziția internațională de invenții, cercetare științifică și tehnologii noi - INVENTIKA, 2009 

4. Diploma cu Medalie de argint la Salonul internaţional de invenţii şi tehnologii – INVENTIKA,  
Bucureşti, 2009, 
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”Silice mezoporoasă și procedeu de obținere a acesteia”   
Expoziția internațională de invenții, cercetare științifică și tehnologii noi - INVENTIKA, 2009; 

 

5. Diploma cu Medalie de bronz la Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii, PROINVENT, 
Cluj-Napoca, 2009, 
”Procedeu de obținere a nitrurii de siliciu cu structură dirijată”   

   

   
 
 

VIII.4  Premii naţionale 

1. Diploma de excelență: CTT AVANMAT pentru participarea la Secțiunea de Servicii pentru  
Cercetare la Salonul Cercetării 2009 

 

VIII.5  Conducători de doctorat: 

Prof. dr. ing.  Dragoş TALOI (Universitatea POLITEHNICA Bucureşti) 
Prof. dr. ing.  Aurelia MEGHEA (Universitatea POLITEHNICA Bucureşti) 

 

VIII.6  Doctori în ştiinţe 

Teodor VELEA, Constantin GURGU, Roxana Mioara PITICESCU, Radu Robert PITICESCU,  
Vasile SOARE, Petre CAPOTA, Dragoş TALOI, Florin STOICIU, Maria ROMAN, Lucia FIRESCU, Daniela 
Violeta DUMITRESCU, Liliana Săndica GHERGHE, Mădălina Laura POPESCU, Adrian Mihail MOTOC. 
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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 platformă europeană multi-sectorială, integrată, pentru dezvoltarea durabilă a 
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 înregistrata CTT AVANMAT; 

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

4. INCDMNR-IMNR este membru ASRO: 

Comitetul tehnic CT  171 - Materiale şi aliaje neferoase grele. 
Preşedinte: Dr. ing. Constantin Gurgu 
Secretar: Ing. Ioan Surcel 
Membru: Dr. Ing. Adrian Motoc 

Comitetul tehnic CT 378 - Nanotehnologii 
Membru: Dr. ing. Roxana Piticescu 

 
5. Alte afilieri na ționale 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, 
Platforma Tehnologică Europeană Rapid Manufacturing, 
Platforma Tehnologică Europeană EUMAT, 
Platforma Tehnologică Europeană ETP SMR, 
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, 
Comitetul Tehnic de Standardizare pentru Nanotehnologii CT 378 – ASRO, 
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  

2 contracte în valoare de 45.006 lei 

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

PROGRAME Număr  
proiecte 

Valoare 
lei 

Program Parteneriate în domeniile prioritare - CNMP 23 3.442.506 

Program Inovare 4 429.980 

Plan Sectorial 7 724.713 

Program Capacități 3 43.800 

Program Eurocorint 1 45.171 

Program Nucleu PN 09-24 12 2.665.531 

TOTAL 50 7.351.701 
 

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

  1 contract în valoare de 2.953 lei 

 

X. RESURSA UMANA DE CERCETARE  

X.1  Total personal de cercetare care realizează venituri în activitatea de  
                      cercetare - dezvoltare / din care doctori în ştiinţe 

TOTAL personal institut, din care: 87 

Total personal direct de cercetare / din care doctori în ştiinţă 44 / 14 

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

Cercetători ştiinţifici gradul II / din care doctori în ştiinţă 14 / 6 

Cercetători ştiinţifici gradul III / din care doctori în ştiinţă 10 / 2 

Cercetători ştiinţifici / din care doctori în ştiinţă 6 / 0 

Asistenţi de cercetare / din care: 6 

Asistenţi de cercetare cu masterat / doctorat 1 / 0 

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 14 
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X.2  Date privind perfecţionarea resurselor umane 

1. Marie Curie Research Fellow, 03.08 – 31.12 2009, Nottingham University, Park University, 
Nottingham, UK.  Bursa de cercetare acordată a fost în domeniul producției de alge pentru epura-
rea apelor și producției de energie durabilă (proiect internațional SORETE, 2006 – 2009)  
Participanți: drd. ing. Elena Sîrbu; 

2. Curs de perfecționare profesională: Captarea și Depozitarea Dioxidului de Carbon (CCS), „Carbon 
Capture and Sorage: Science, Technology and Policy”,  10-11.112009, susținut de Centrul de Ino-
vare în captarea și depozitarea carbonului, CICCS, Facultatea de Inginerie, Universitatea din 
Nottingham, UK.  Participanți: drd. ing. Elena Sîrbu; 

3. Curs CTT AVANMAT 2009,  
„Organizarea optimala a activitatii de cercetare și modelarea proceselor tehnologice”.  
Participanți: drd. ing. Luminița Mara, drd. ing. Cornelia Lupu, drd. ing. Elena Sîrbu,  
drd. ing. Silviana Onisei; 

4.  Stagiu de formare în domeniul tratării deșeurilor de zguri din industria metalurgică neferoasă la 
Universitatea din Patras, Grecia. Participan ți:  drd. ing. Siviana Onisei; 

5. Curs Business cu titlul “Innovation and Technology Transfer”, 16 – 19.11.009.  
Convertor Dr. Simon Mosey, Nottingham University, Business School. 
Participanți: drd. ing. Sîrbu Elena; 

6. Curs de limba Engleză (English Language Training) predat de ILS English : Engleza de conversa-
ție și Academic: 07.09 – 11.12.2009. Participanți: drd. ing. Elena Sîrbu; 

7. Pregătire IELTS, International English Lessons Test System: 17.11 – 10.12.2009 cu susținerea tes-
tului IELTS, promovat în data de 12 Decembrie 2009. Participanți: drd. ing. Elena Sîrbu  

 

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

 Doctoranzi 5: Lumini ța 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 personal de cercetare cu înaltă calificare, experienţă şi expertiză în dome-
niile: managementul resurselor primare şi secundare, reciclare deşeuri şi materiale, managementul apelor, 
depoluare (aer, apa, sol), tratarea solurilor, tratarea apelor uzate, gestionarea deşeurilor industriale, studii 
de impact asupra mediului, noi materiale avansate (depuneri în strat, implanturi pentru medicina, compozi-
te pentru aplicaţii de mediu). 

  Laboratorul MATERIALE NANOSTRUCTURATE 

Cercetare fundamentală, industrială şi de dezvoltare tehnologică în sinteza prin metode chimice a 
nanomaterialelor ceramice, compozite metalo-ceramice şi hibride cu aplicaţii funcţionale şi structurale pen-
tru: 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 structu-
rale şi cu gradient funcţional. 

 Laboratorul MATERIALE şi TEHNOLOGII NOI 

 Obţinerea unor materiale metalice noi, având caracteristici fizico - chimice, mecanice şi structurale 
superioare (compozite cu matrice metalică, aliaje care dezvoltă caracteristici speciale electrice, magnetice, 
de rezistentă la coroziune în diferite medii, materiale metalice stocatoare de hidrogen, aliaje 
nanostructurate) şi perfecţionarea şi dezvoltarea de tehnologii noi, neconvenţionale, eficiente şi ecologice, 
pentru sinteza de metale şi aliaje neferoase, materiale compozite, semifabricate şi produse turnate prin 
procese electrochimice şi metalurgice specifice. 

Laboratorul CARACTERIZĂRI MICROSCOPICE 

Analiză microscopică calitativă pe roci, minerale, minereuri şi derivate ale acestora (concentrate), 
reziduuri constând în şlamuri, prafuri volatile, zguri, materiale ceramice, precum şi pe metale, aliaje, com-
pozite metalice, compozite metalo-ceramice.  

Laborator acreditat (Certificat de Acreditare RENAR nr. LI 786 / 22.06.2009). 

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, refracta-
re, compozite), fizico - chimice şi structurale (identificarea şi cuantificarea fazelor cristaline,  determinarea 
cristalinităţii şi dimensiunilor cristalitelor), analize unice sau de serie. 

Activitatea de cercetare a laboratorului de analize chimice şi fizice se desfăşoară în mai multe labo-
ratoare 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). 

Laborator acreditat (Certificat de Acreditare RENAR nr. LI 827 / 02.11.2009). 
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XI.1.2.a  Lista echipamentelor (corporale) performante achiziţionate în 2009 

Nr. crt. DENUMIRE MIJLOC FIX Valoare de intrare (lei) 

1 Potențiostat VOLTALAB 06 19.932,77 

2 Cuptor topire inducţie 352.440,00 

3 Etuva VENTICELL 3.729,72 

4 Pompa  de vid 4.836,68 

5 Termobalanță 8.412,00 

6 Unitate de calcul Exs-TY EXPERTSTATION 2.771,00 

7 Spin Coater KW-4A 37.715,88 

8 Potențiostat VOLTALAB (suplimentare) 3.052,23 

9 Laptop ACER ASPIRE            2.290,00 

10 Laptop ACER TRAVELMALE 2.866,25 

11 Calculator portabil EXPIRIBOOK 5.060,00 

12 Omogenizator 4.285,71 

13 Calculator portabil EXPIRIBOOK 3.200,00 

14 Multifuncțional XEROX M20i 3.187,10 

 TOTAL 453.779,34 
 
  Surse: Alocaţie bugetară:     65.000,00 lei 
   Alte proiecte de cercetare:   388.779,34 lei 
    TOTAL                453.779,34 lei 

XI.1.2.b  Lista echipamentelor (necorporale) performante achiziţionate în 2009 

DENUMIRE Suma (lei) 

Office Small Business 2007 931,28 
WIN ULT 7 64-BIT 662,00 
Microsoft Project 2007 (2 licențe) 4.535,66 
Bibliotecă de spectre pentru polimeri  16.370,00 

TOTAL 22.498,94 
 

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, edita-
te în ţară şi străinătate. 

Reviste româneşti intrate în institut în anul 2009 

1. ”Journal of Optoelectronics and Advanced Materials”, INOE, 12 volume  2009; 
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 
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Cărţi intrate în institut în anul 2009 

 
1. ”Szycher's Handbook of Polyuretanes”, ISBN: 978 0849 30602 0; 
2. „Tissue engineering”, ISBN 978-0-12-370869-4; 
3. „Bio-inorganic Hybrid Nanomaterials”, ISBN: 978-3-527-31718-9; 

 
 

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND  
ACTIVITATEA DESFASURATA în ANUL 2009 

 

 În anul 2009, Consiliul de Administraţie al INCDMNR – IMNR şi-a îndeplinit, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, următoarele atribuţii de conducere a întregii activităţi a institutului: 

 În domeniul ştiinţific: 
- Aprobarea planului de cercetare pentru anul 2009; 
- Aprobarea Raportului privind activitatea ştiinţifică a INCDMNR – IMNR pe semestrul I 2009 şi adopta-

rea de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii desfăşurate, în concordanţă cu Planul Naţional de Cerce-
tare – Dezvoltare – Inovare; 

- Aprobarea strategiei manageriale a INCDMNR – IMNR pentru perioada 2008-2013, aceasta fiind 
transmisă la Direcţia Generală a Politicii Industriale şi Competitivitate – MEF pentru avizare şi armoni-
zare cu strategia generală în domeniul metalurgiei neferoase; 

- Aprobarea strategiei manageriale a institutului referitoare la infrastructura de cercetare, dotări şi perso-
nal până în anul 2013; 

- Aprobarea Regulamentului de promovare –cercetători ştiinţifici gr. III, II şi I şi metodologia de concurs 
privind ocuparea funcţiei de şef de laborator. 

În domeniul economico-financiar: 
- Realizarea indicatorilor economico-financiari lunari ai institutului; 
- Analiza modului de desfăşurare a operaţiunilor de casare a activelor din patrimoniul institutului; 
- Aprobarea achiziţionării unor echipamente de cercetare din fonduri de investiţii –alocaţii bugetare de la 

Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice; 
- Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniale a INCDMNR – IMNR la 31.12.2008; 
- Aprobarea  bilanţului contabil al Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale Neferoa-

se şi Rare – INCDMNR – IMNR la data de 31.12.2008, a contului de profit şi pierdere, aprobarea rapor-
tului de gestiune privind activitatea economico-financiară desfăşurată în anul 2008 şi a Raportului de 
audit la 31.12.2008; 

- Aprobarea amortizării contabile şi fiscale pentru anul 2009; 
- Reevaluarea clădirilor şi a terenului la 31.12.2009; 
- Prelungirea liniei de credit pe 1 an de zile în plafon de 320.000 lei. 
- Realizarea Planului de Investiţii lunar; 
- Aprobarea BVC 2009 cu defalcare pe trimestre; propunerea de rectificare B.V.C.2009; 
- Aprobarea Planului de Achiziţii pe anul 2009; 
- Aprobarea Planului de Investiţii pe anul 2009; 
- Analiza şi aprobarea realizării Planului de Achiziţii pe trimestrul I 2009 şi trimestrul II 2009; 
- Analiza fluxurilor de trezorerie; 
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- Propuneri B.V.C.2009; 
- Oportunitatea majorării plafonului de credit 
- Aprobarea trecerii în conservare a unor mijloace fixe; 
- Avizarea contract confidenţialitate TEHNICAS REUNIDAS – SA 
- Modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Ştiinţific; 
- Acreditarea Laboratorului Caracterizări Microscopice şi Analize Chimice şi Fizice; 
- Participarea institutului la Salonul de Cercetare; 
- Participare contractare Proiect POSDRU-PROFMEC 
- Propuneri plan de achiziţii 2009. 

În domeniul organizatoric – funcţional: 
- Aprobarea Programului de Restructurare şi Redresare Financiară al INCDMNR – IMNR; 
- Aprobarea începerii negocierilor în vederea încheierii unui nou Act Adiţional la  Contractul Colectiv de 

Muncă la nivel de Institut; 
- Obţinerea Certificatelor fiscale de la Administraţia Financiară 
- Certificat Constatator de la O.R.C. 
- Discutarea problemelor referitoare la aplicarea şi organizarea Legii Arhivelor nr. 16/1996; 
- Aprobarea modificării structurii organizatorice şi funcţionale a INCDMNR – IMNR (organigrama) şi a 

Ştatului de Funcţii pe anul 2009; 
- Planul de audit intern pentru anul 2009; 
- Programul de măsuri în vederea implementării standardelor de management –control intern conform 

OMFP 946/2005; 
- Discutarea problemelor referitoare la controalele efectuate de către anumite organe de control în se-

mestrul I 2009 (ITM şi CNCAN) 
- Discutarea reactualizării proiectului de R.O.I (RIN). ; 
- Analiza şi propunerea privind dezafectarea unităţii nucleare aflată în conservare; 
- Discutarea şi soluţionarea unor probleme ridicate de cele două sindicate; 

În domeniul resurselor umane: 
- Aprobarea programului de activitate al Institutului în perioada sărbătorilor şi planificarea C.O. la nivel 

de institut; 
- Aprobarea reprezentanţilor Consiliului de Administraţie şi a mandatului pentru negocierea Contractului 

Colectiv de Muncă la nivel de institut pentru anul 2009-2010; 
- Aprobarea ştatului de funcţii în corelaţie cu organigrama INCDMNR-IMNR pe anul 2009 ; 
- Aprobarea regulamentului de promovare a cercetătorilor ştiinţifici gradele III, II, I. 
- Analiză şi informare a proiectului „Metodologia de evaluare a activităţii personalului”; 
- Organizarea concursului de promovare pe grade ştiinţifice pentru cercetătorii din institut; 
- Posibilitatea externalizării unor servicii; 
- Înfiinţarea structurii de inspecţie; 
- Numirea preşedintelui Consiliului Ştiinţific ca membru în Consiliul de Administraţie al INCDMNR-IMNR 
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PLAN DE MĂSURI pentru ANUL 2010 

în conformitate cu Strategia INCDMNR - IMNR  

Domeniul strategic: CERCETARE – DEZVOLTARE 
Obiective, măsuri și condiții impuse:  
1. Crearea de cunoaştere, respectiv obţinerea unor rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf, pentru 

creşterea contribuţiei la fluxul naţional şi internaţional de cunoaştere: 
- creşterea numărului de articole publicate ISI și în fluxul principal de publicaţii: min. 2 articole / an 

și cercetător, din care min. 1 articol cotat ISI / an și cercetător; 
- creştea numărului de cereri de brevete de invenţii depuse: realizarea unei cereri de brevet pentru 

fiecare tematică finalizată cu rezultate brevetabile; 
- implementarea proiectului de întărire a capacităţii administrative a INCDMNR: contractare și rea-

lizarea programului din fonduri structurale; 
- realizarea unor lucrări de cercetare-dezvoltare de înalt nivel: atingerea obiectivelor şi criteriilor de 

performanţă prevăzute în fişele de negociere cu autoritățile contractante. 
2. Creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale: 

- participarea la activităţile din Programul Cadru 7 (FP7): depunerea în parteneriat a minim 3 pro-
puneri de proiecte FP7 direcția NMP și 2 propuneri la apelul Eco-innovation; 

- participarea la activităţile platformelor tehnologice europene: participare la acțiunile platformelor 
europene NANOMEDCINE, EuMAT şi Clean Water; 

- participarea la activităţile iniţiativei  tehnologice europene NANOfutures: coordonarea activităţilor 
din oglinda naţională NANOfutures Romania; 

- organizarea în cooperare a conferinței naționale cu participare internaţională de metalurgie și  
știința materialelor: organizarea ROMAT 2010 împreună cu UPB-FSIM şi a ediţiei a V-a a 
worshop-ului Functional Nanomaterials; 

- organizarea în cooperare a întâlnirii proiectului COST TU0802 Phase Change Materials:  
co-organizator împreună cu European Scientific Foundation, Institutul de Chimie Fizica I. G. Mur-
gulescu şi CEPROCIM S.A: min. 2 târguri şi expoziţii; min. 5 conferinţe naţionale şi internaţionale; 

- participarea la târguri, expoziţii şi conferinţe naţionale şi internaţionale. 
3. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare: 

- achiziţia şi punerea în funcţiune a noilor echipamente achiziţionate: conform planului de achiziţii; 
- realizarea unor propuneri de proiecte de finanțare prin programe europene: depuneri de proiecte 

prin programul REGPOT. 

Domeniul strategic: TRANSFER TEHNOLOGIC 
Obiective, măsuri și condiții impuse:  
1. Creşterea competitivităţii economice a agenţilor economici beneficiari: 

- școlarizarea personalului şi realizarea de cursuri de formare profesională pentru specialiştii pro-
prii şi din întreprinderile partenere: realizarea de cursuri prin CTT AVANMAT, acreditarea activită-
ţilor de formare profesională ale CTT AVANMAT; 

- creşterea calităţii serviciilor tehnologice oferite partenerilor industriali: extinderea acreditarii labo-
ratoarelor de analize fizico-chimice şi structurale, asigurarea serviciilor specifice de audit tehnolo-
gic prin CTT AVANMAT. 

2. Creşterea numărului de tehnologii şi produse transferate: 
- transferarea unor tehnologii proprii elaborate în conformitate cu cerinţele europene în producţia 

colectivului de încercări tehnologice: noile tehnologii elaborate de obţinere a aliajelor ecologice 
fără plumb; 

 



 

50 Raport anual 2009 | INCDMNR – IMNR   
 

 
- realizarea unor lucrări de cercetare-dezvoltare de înalt nivel în cadrul proiectelor din programul de 

Inovare: atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă prevăzute. 

Domeniul strategic: ECONOMICO – FINANCIAR 
Obiective, măsuri și condiții impuse:  
1. Creşterea potenţialului economico-financiar: 

- analiza activelor şi elementelor patrimoniale imobilizate şi circulante, integritatea patrimoniului, 
analiza resurselor financiare de acoperire a activelor, analiza capitalurilor, a fondului de rulment, 
a surselor atrase: asigurarea veniturilor salariale şi a cheltuielilor materiale, cu bunuri şi servicii 
conform contractelor de cercetare aprobate; 

- analiza echilibrului financiar, al solvabilităţii, a capacităţii de plată şi a lichidităţilor: achitarea în 
termen a taxelor și impozitelor la bugetul de stat. 

Domeniul strategic: RESURSE UMANE 
Obiective, măsuri și condiții impuse:  
1. Creşterea potenţialului resurselor umane: 

- creşterea atractivităţii institutului pentru tineri absolvenţi: adresarea unor direcţii de cercetare în 
conformitate cu tendințele europene; 

- 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 stagii de lucru în universităţi şi institute din străinătate: prin pro-

iectele de cooperare bilaterală şi 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 ti-

nerilor cercetători. 

Domeniul strategic: PROTECŢIA MEDIULUI ŞI SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE ŞI FUNCŢIONARE 
Obiective, măsuri și condiții impuse:  
1. Măsuri de respectare a normativelor în vigoare la nivelul laboratoarelor şi instalaţiilor de încercări teh-

nologice: 
- urmărirea implementării sistemului de control a normelor de protecţie a mediului şi muncii: con-

form normativelor legale în vigoare; 
2. Aplicarea legislaţiei de mediu în derularea contractelor de realizare a unor noi produse şi tehnologii: 

- studiul de impact de mediu pentru produsele şi tehnologiile noi pregătite pentru transferul tehno-
logic: produse şi tehnologii conform normelor de bună practică şi BAT; 

Domeniul strategic: PARTENERIATE 
Obiective, măsuri și condiții impuse:  
1. Îmbunătăţirea cooperării între institut şi industrie: 

- 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: 
- realizarea de acorduri ferme de parteneriat cu centre universitare din ţară pentru atragerea tineri-

lor absolvenţi în activitatea CDI din INCDMNR: acord ferm cu UPB - Facultatea de Inginerie Chi-
mică Aplicată şi Ştiinţa Materialelor și parteneriate cu Universitatea Transilvania Brașov, Universi-
tatea Gh. Asachi Iași, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Piteşti; 

 

Planul de măsuri pentru anul 2010 a fost întocmit în baza Raportului de Gestiune pe anul 2009 al 
C.A. INCDMNR – IMNR. 
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Dr. ing. Roxana M. PITICESCU Preşedinte  

Dr. ing. Teodor VELEA Director General INCDMNR 

Dr. ing. Roxana M. PITICESCU Director Ştiinţific INCDMNR 

Drd. ing. Luminiţa MARA Vicepreşedinte 

Ing. Mircea GORINOIU Secretar 
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