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INTRODUCERE 

 

 

Din perspectiva Strategiei Naționale pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare 

(SNCDI) 2014-2020, IMNR este activ pe piața CDI prin specializarea inteligentă eco-nano-

tehnologii și materiale avansate, precum și în domeniul de prioritate publică tehnologii 

noi și emergente, urmărind să devină un centru de competitivitate la nivel regional, na-

țional și european în domeniul ingineriei materialelor pe bază de metale neferoase și 

rare (metale, aliaje, compozite și hibride), un actor principal în domeniul cercetării și 

aplicațiilor pentru eficientizarea utilizării resurselor și substituirea metalelor critice.  

În condițiile integrării cercetării românești în Aria Europeană a Cercetării, tran-

sferul de cunoștințe și de tehnologii devin activități de importanță strategică pentru dez-

voltarea și consolidarea poziției IMNR. Extinderea și întărirea relațiilor de parteneriat și 

colaborare cu comunitatea științifică națională și europeană sunt o prioritate: IMNR este 

coordonator al centrului virtual SUPERMAT, membru al clusterelor MHTC Măgurele și 

roHEALTH și al platformelor tehnologice europene NANOFUTURES, NANOMEDICINE, 

RAW MATERIALS și RAW NANOVALUE. 

Cele două direcții strategice din planul de dezvoltare instituțională a IMNR – va-

lorificarea resurselor non-energetice metalice neferoase, respectiv materiale avansate 

și nanostructurate – sunt continuate prin integrarea lor pe întregul ciclu de viață, iar 

direcții majore actuale pe plan mondial, cum ar fi producția aditivată și filmele subțiri 

multifuncționale să fie dezvoltate pentru a veni în sprijinul IMM-urilor inovative, pentru 

aplicații high-tech (senzori, securitate, energetică, auto, aerospațiale, medicină, substi-

tuție materiale critice), îmbunătățirea utilizării resurselor metalice și a ratei de recupe-

rare a metalelor neferoase din resurse secundare.  
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1. Datele de identificare ale INCDMNR-IMNR 
 

1.1. Denumirea 

 
 INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE SI RARE – IMNR 
 
 
 
 

1.2. Actul de înființare, cu modificările ulterioare 

 
 HG 2115/2004, privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și 
Rare – IMNR. 
 
 
 
 

1.3. Numărul de înregistrare în Registrul potențialilor contractori 

 885 
 
 
 
 

1.4. Adresa 

 
 B-dul BIRUINȚEI 102, 077145, Pantelimon, jud. ILFOV 

 

 

 

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

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

2.1 Istoric 

 
 1 iulie 1966: Colective de cercetători provenite de la Institutul de Cercetări Metalurgice(ICEM) și Institutul 

Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie(ICECHIM), precum și proiectanți de la IPROCHIM S.A. 

fuzionează și devin un singur institut: Institutul de Metale Neferoase și Rare, IMNR. Structurată pe trei direcții: cer-

cetare, proiectare și micro-producție, activitatea institutului este concentrată spre promovarea în industrie a unui 

număr mare de tehnologii chimico-metalurgice, elaborarea studiilor de fezabilitate și implementarea unor proiecte 

complexe. Peste 220 aliaje noi (pulberi, benzi, sârme etc.) sunt produse de IMNR pentru agenți economici din țară, 

dar și pentru export.  

 1990: Începe restructurarea organizatorică a institutului sub formă de societate pe acțiuni, IMNR S.A., și to-

todată o nouă abordare a managementului resurselor umane. În aceste condiții, strategiile pe termen scurt și mediu 

au ca obiectiv conceperea unui cadru organizatoric menit să stabilizeze situația financiară și să asigure o structură de 

personal competitivă, cu impact asupra creșterii durabile a activității și performanțelor institutului. 

2000: Urmare a unei divizări asimetrice, sectorul de „proiectare” se desprinde de institut și este privatizat 

sub denumirea de „IPRONEF” în anul 2004. 

 2001-2004: Începe o evoluție științifică și economică ascendentă, dar într-un ritm de creștere modest, dato-

rată în mare măsură statutului de societate comercială, nepotrivit strategiei CD a institutului, ca urmarea accesului 

limitat la finanțare publică. 

 24 decembrie 2004: IMNR devine INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NE-

FEROASE ȘI RARE,INCDMNR–IMNR, prin HOTĂRÂREA nr. 2115 a Guvernului României. 

 2005: Se înființează și se acreditează Centrul de Transfer Tehnologic pentru Materiale Avansate CTT AVAN-

MAT, care își propune implementarea și valorificarea rezultatelor obținute în activitatea de cercetare-dezvoltare în 

domeniul biomaterialelor, materialelor inteligente si senzorilor, creșterea competitivității și dezvoltarea economico-

socială pe termen lung. 

2011: Se înființează Centrul de Cercetări pentru Studiul și Intensificarea Proceselor Metalurgice la Presiuni și 

Temperaturi Ridicate HIGH-PT MET, prin Programul POS CCE, Axa prioritară 2 ”Competitivitate prin cercetare, dez-

voltare tehnologică și inovare” (proiect nr. POS CCE 898/14038). Centrul care are drept obiectiv principal îmbunătă-

țirea capacității de cercetare în vederea creșterii competitivității institutului pe bază de tehnologii inovative și efici-

ente din punct de vedere ecologic, în domeniul științei și ingineriei materialelor neferoase.  
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2.2. Structura organizatorică (organigrama) INCDMNR-IMNR 
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2.3. Domeniul de specialitate al INCDMNR-IMNR (conform clasificării CAEN și UNESCO) 

 
Obiectul principal de activitate al institutului: 

• activități de cercetare-dezvoltare - cod CAEN 7219 

Obiecte secundare de activitate (selecție): 

• elaborare de lucrări de consultanță, asistență tehnică, expertiză tehnică, service și prestări de servicii în 

domeniu - cod CAEN 7120; 

• activități de formare și specializare profesională din domeniul metalurgiei neferoase, științei și ingineriei 

materialelor, în principal pe bază de metale neferoase și rare - cod CAEN 8559; 

• activități de inginerie și consultanță din domeniul științei și ingineriei materialelor - cod CAEN 7022 și 7112; 

• asistență tehnică, furnizare de servicii științifice si tehnologice agenților economici sau oricăror beneficiari 

interesați cod CAEN 7490; 

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

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

• trefilare - cod CAEN 2434; 

• laminare la rece - cod CAEN 2432; 

• producția altor metale neferoase - cod CAEN 2445; 

• turnarea metalelor neferoase ușoare - cod CAEN 2453; 

• turnarea altor metale neferoase - cod CAEN 2454; 

• recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile - cod CAEN 3831; 

• recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile - cod CAEN 3832; 

• activități de testări și analize tehnice - cod CAEN 7120; 

• activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor - cod CAEN 8230; 

• activități de închiriere a bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - cod CAEN 6820. 

 
 

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

 
Conform prevederilor Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare precum și a programului european 

„Orizont 2020”, IMNR desfășoară activități de cercetare fundamentală și aplicativă în domeniul metalurgiei nefe-

roase, științei și ingineriei materialelor, în principal pe bază de metale neferoase și rare, și anume: 

a) cercetare pentru dezvoltarea unor noi tehnologii inovative și soluții pentru creșterea sustenabilă în domeniul 

valorificării resurselor și substituirii metalelor și materialelor critice; 

b) cercetare pentru obținerea de tehnologii în vederea reciclării și reutilizării materialelor pe bază de metale 

neferoase și rare, inclusiv din ape industriale uzate; 
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c) cercetare pentru dezvoltarea de soluții inovative pentru reabilitarea siturilor poluate în urma activității din 

domeniul metalurgiei metalelor neferoase; 

d) cercetarea și dezvoltarea nanomaterialelor și materialelor avansate ca tehnologii generice esențiale pentru 

aplicații inovative cu valoare adăugată mare; 

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

de-a lungul ciclului de viață; 

f) realizarea și implementarea sistemelor de management al calității, promovarea metodelor și echipamentelor 

moderne de control și instruirea de specialiști în acest domeniu; includerea principiului calității totale în pro-

cese de fabricație din domeniul metalurgiei neferoase, științei și ingineriei materialelor, în principal pe bază 

de metale neferoase și rare; 

g) participare la activitatea de aliniere a standardelor, normelor și altor reglementări din domeniul științei și 

ingineriei materialelor la prevederile documentelor normative din Uniunea Europeană. 

 

 2.4.1. Domenii principale de cercetare-dezvoltare 
Obiectivul general: IMNR își propune să devină un centru de competitivitate la nivel regional, național și eu-

ropean în domeniul științei și ingineriei materialelor pe bază de metale neferoase și rare (metale, aliaje, compozite 

și hibride), un actor principal în domeniul cercetării și aplicațiilor pentru eficientizarea utilizării resurselor și substitu-

irea metalelor critice. 

Ținând cont de experiența celor trei grupuri: Ecotehnologii și Protecția Mediului, Materiale Nanostructurate, 

respectiv Materiale Avansate și Tehnologii Noi, cu sprijinul Analizelor Fizico-Chimice și Caracterizărilor Microscopice, 

a fost formulată o linie de cercetare comună care urmărește dezvoltarea materialelor pe bază de metale neferoase 

și rare pentru aplicații high-tech și energetică, îmbunătățirea utilizării resurselor metalice și a ratei de recuperare a 

metalelor neferoase din resurse secundare. Direcțiile științifice specifice de cercetare sunt aliniate strategiei Româ-

niei pentru specializare inteligentă în domeniul  tehnologiilor cheie, incluse în PNCD III și sunt sinergice cu RIS 3 a 

regiunii București-Ilfov. Sunt vizate următoarele direcții științifice și obiective strategice: 

 

Valorificarea resurselor metalice non-energetice 

Obiectivul strategic specific al acestei direcții științifice îl reprezintă implementarea de noi concepte și noi 

tehnologii pentru procese durabile în industria metalelor neferoase și rare (standarde și cele mai bune practici în 

industria metalelor neferoase și rare). 

Obiectivele științifice presupun concentrarea asupra următoarelor tipuri principale de activități: 

 cercetări pentru dezvoltarea unor tehnologii complexe pentru utilizarea eficientă a resurselor; 

 cercetări pentru identificarea tehnologiilor inovative pentru reciclarea și reutilizarea materiilor prime pe 

bază de metale neferoase; 

 cercetări pentru dezvoltarea de soluții inovative de prevenire și minimizare a deșeurilor din industria me-

talelor neferoase și rare; 



 

                                                                             
                                                                                                                                                                 54 

  

 participarea în comitete tehnice de standardizare. 

 

Nanomateriale și materiale avansate 

Obiectivul strategic specific al acestei direcții este dezvoltarea de nanomateriale cu valoare adăugată ridicată 

pe bază de metale neferoase pentru aplicații medicale, în energie și în condiții extreme de lucru, respectiv dezvolta-

rea materialelor cu funcționalități noi și performante în serviciu, îmbunătățite, care să micșoreze impactul asupra 

mediului și consumului de resurse. 

Obiectivele științifice presupun concentrarea asupra următoarelor tipuri principale de activități: 

 cercetări pentru dezvoltarea unor soluții noi și inovative pentru substituția metalelor critice; 

 sinteza și fabricarea eficientă a nanomaterialelor prin metode prietenoase cu mediul, integrarea inteli-

gentă a proceselor noi și existente pentru a asigura transferul eficient de cunoștințe către inovarea in-

dustrială; 

 cunoștințe științifice avansate privind impactul potențial al nanomaterialelor asupra sănătății sau medi-

ului și identificarea uneltelor necesare evaluării riscului pe întreaga durată de viață; 

 dezvoltarea capacității de a măsura/caracteriza proprietățile nanomaterialelor și materialelor avansate 

pe bază de metale neferoase și modelarea predictivă a proceselor de fabricare a acestora, studiul core-

lațiilor proces-material utilizând tehnici moderne de analiză care să permită introducerea lor rapidă pe 

piață; 

 cercetări privind materialele funcționale, materialele multifuncționale și materialele structurale, pentru 

inovare în sectoarele industriale: energie, auto, condiții extreme de lucru, construcții de mașini; 

 cercetarea și dezvoltarea tehnicilor inovative de fabricare a materialelor pe bază de metale neferoase și 

identificarea de soluții pentru înlocuirea materiilor prime cu alternative comercial atractive cu impact 

scăzut asupra mediului. 

 
2.4.2. Domenii secundare de cercetare 

IMNR efectuează cercetări aplicative pentru soluționarea problemelor din domeniul său de activitate, cum ar 

fi: 

a) activități de cercetare-dezvoltare în cadrul contractelor directe cu agenți economici, pentru asimilarea de 

tehnologii și produse noi sau modernizate, specifice cerințelor acestora; 

b) dezvoltare de tehnologii din domeniul metalurgiei neferoase, științei și ingineriei materialelor, în principal 

pe bază de metale neferoase și rare, analize, optimizări si experimentări pentru aplicații specifice diverși-

lor beneficiari; 

c) transfer tehnologic; 

d) realizarea planurilor sectoriale, în cadrul cărora IMNR desfășoară următoarele activități: 

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

prioritar pentru domeniul metalurgiei neferoase, științei și ingineriei materialelor, în principal pe bază 

de metale neferoase și rare; 
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 derulează proiecte/teme de cercetare din domeniul metalurgiei neferoase, științei și ingineriei mate-

rialelor, în principal pe bază de metale neferoase și rare în cadrul planului sectorial al ministerului 

coordonator, în vederea creșterii competitivității produselor, a îmbunătățirii și modernizării tehnolo-

giilor existente; 

e) în cadrul Programelor Nucleu, IMNR execută lucrări de cercetare fundamentală și aplicativă conform te-

melor componente ale programului-nucleu al institutului. 

Alte activități: 

a) participare: 

 la asociații profesionale și științifice, din țară și din străinătate; 

 ca membru în organizațiile științifice internaționale din domeniu, de interes deosebit pentru Româ-

nia; 

b) facilitarea stagiilor de practică pentru studenți, și studiilor de master / doctorat în colaborare cu facultăți 

de profil. 

 
2.4.3. Servicii / Produse serie mică 

 Activități conexe activității de cercetare-dezvoltare și inovare, desfășurate în domeniul propriu de activitate: 

a) elaborare de lucrări de consultanță, asistență tehnică, expertiză tehnică, service și prestări de servicii în 

domeniu; 

b) activități de formare și specializare profesională din domeniul metalurgiei neferoase, științei și ingineriei 

materialelor, în principal pe bază de metale neferoase și rare: 

 pregătire profesională și specializare; 

 formare continuă a personalului; 

 formare în domeniul proprietății intelectuale; 

c) activități de inginerie și consultanță din domeniul științei și ingineriei materialelor: 

 asistență tehnică, furnizare de servicii științifice și tehnologice agenților economici sau oricăror be-

neficiari interesați; 

 testare produse; 

d) activități de organizare a unor manifestări științifice din domeniul propriu de activitate și coparticipare la 

organizarea unor manifestări științifice din domenii conexe: simpozioane, workshop-uri, conferințe cu 

participare națională si internațională; 

e) valorificarea rezultatelor cercetărilor și dezvoltărilor tehnologice și facilitarea transferului tehnologic prin 

execuții de prototipuri în vederea omologării produselor unicat sau serii mici; microproducție pentru fa-

cilitarea transferului tehnologic, modele funcționale experimentale; 

f) cooperare economică și științifică internațională și alte acte de comerț, potrivit legii, numai pentru reali-

zarea obiectului său de activitate. 

În cadrul obiectului său de activitate, institutul național poate colabora și la realizarea unor activități de cer-

cetare-dezvoltare privind domeniile strategice și apărarea națională sau poate desfășura și alte activități conexe. 
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2.5 Modificări strategice în organizarea și funcționarea INCD 

 
 S-a propus modificarea structurii organizatorice, conform organigramei de mai jos. Noua structură organiza-

torică va intra în vigoare după aprobarea ministerului coordonator.   
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3. Structura de Conducere a INCD 
 

3.1 Consiliul de administrație 

 
Componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Ordin MECS nr. 5122/01.09.2015, Ordin MENCS 

nr. 5797/16.11.2015, Ordin MENCS nr. 6251/29.12.2016, Ordin MENCS nr. 6259/30.12.2016, după cum urmează: 

 

Președinte: Roxana Mioara PITICESCU Director General INCDMNR 

Membri: Liliana Săndica GHERGHE Președinte Consiliu Științific INCDMNR, până în luna iulie 

 Adrian MOTOC  Președinte Consiliu Științific INCDMNR, începând cu luna august 

 Simona MĂLUREANU Ministerul Cercetării și Inovării – MCI 

 Tatiana Adriana TUDOR    Ministerul Finanțelor Publice 

 
Laura POPESCU  

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice 

 
Florin Dan VASILIU Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Mate-

rialelor – INCDFM Măgurele 

 
Victor E. KUNCSER Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Mate-

rialelor – INCDFM Măgurele 

Secretar: Ec. Marius ȘCRAB Director Economic INCDMNR 

 
Principalele responsabilități ale Consiliului de Administrație sunt (HG 2115 din 24.11.2004): 

 propune modificarea structurii organizaționale și funcționale a institutului; 

 aprobă, pe baza propunerii Consiliului Științific, strategia și programele de dezvoltare a institutului, 

introducerea tehnologiilor de vârf și modernizarea celor existente în conformitate cu strategia gene-

rală a propriului domeniu de activitate; 

 analizează și recomandă situațiile financiare anuale care sunt propuse spre aprobare ministerului co-

ordonator, aprobă raportul administrativ privind activitățile realizate în anul anterior; 

 analizează și recomandă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli care este supus aprobării ministe-

rului coordonator; 

 analizează îndeplinirea criteriilor de performanță și raportul trimestrial privind activitatea institutului;  

 aprobă măsurile de realizare a activității în echilibru cu condițiile bugetului de venituri și cheltuieli; 

 analizează, aprobă sau după caz propune spre aprobare investițiile care urmează a fi realizate de in-

stitut. 

(ANEXA 1–Raport asupra activității desfășurate de către consiliul de administrație în anul 2017) 
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3.2 Directorul general 

 Raportul Directorului General Dr. ing. Roxana Mioara PITICESCU, cu privire la execuția mandatului și a mo-

dului de îndeplinire a indicatorilor de performanță asumați prin contractul de management este aprobat de CA. 

 

3.3 Consiliul științific 

   Dr. ing. Liliana Săndica GHERGHE Președinte 

   Dr. ing. Roxana Mioara PITICESCU Vicepreședinte 

   Dr. ing. Șerban MOȚOIU   Membru (până în luna iulie 2017) 

   Dr. ing. Adrian Mihail MOTOC   Membru (începând cu luna iulie 2017) 

   Dr. ing. Vasile SOARE   Membru 

   Dr. ing. Dumitru MITRICĂ  Membru 

   Dr. ing. Petrică CAPOTĂ   Membru 

   Ing. Cristian BOGDĂNESCU  Secretar 

Principalele responsabilități ale Consiliului Științific sunt următoarele (HG 2115 din 24.11.2004):  

 participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activității de cercetare-dezvoltare;  

 analizează și avizează realizarea lucrărilor de cercetare științifică; 

 propune spre aprobare consiliului de administrație programul anual de cercetare-dezvoltare și inovare 

al institutului național; 

 propune măsuri pentru perfecționarea profesională; 

 analizează și avizează propunerile șefilor de laboratoare privind organizarea concursurilor de angajare 

a personalului de cercetare-dezvoltare și promovare în grade profesionale;  

 organizează și coordonează desfășurarea manifestărilor cu caracter științific;  

 avizează acțiunile de cooperare, interne și internaționale, cu scop științific; 

 avizează acordarea de burse de studii și stagii de perfecționare în țară și în străinătate, dacă acestea 

sunt susținute financiar din sursele proprii ale institutului; 

 aprobă anual, conform art. 36 alin.(2) din Legea 319/2003, cererile cercetătorilor științifici gradul I 

privind menținerea în continuare în funcții de cercetare-dezvoltare, după împlinirea vârstei legale de 

pensionare. 

 
3.4 Comitetul director 

Director General INCDMNR-IMNR 

Director Științific  INCDMNR-IMNR 

Director Economic INCDMNR-IMNR 

Președinte Consiliu Științific INCDMNR-IMNR 

Șef  CTT AVANMAT 

Șef Laborator Materiale Nanostructurate 

Șef Laborator Ecotehnologii și Protecția Mediului 

Șef Laborator Materiale și Tehnologii Noi 

Șef Laborator Caracterizări Microscopice 

Șef Laborator Analize 

Șef Colectiv Încercări Tehnologice 

Șef Centru HighPTMet 
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 Comitetul Director are responsabilități și competențe care sunt propuse de Directorul General și aprobate 

de Consiliul de Administrație. Comitetul Director stabilește acțiunile necesare pentru atingerea obiectivelor din: stra-

tegia programelor CD din IMNR, programul anual de CD, bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții și 

sistemul de management al calității, altele (HG 2115 din 24.11.2004). Comitetul Director se întrunește de trei ori pe 

lună sau ori de câte ori interesul institutului o cere. La întrunirile comitetului participă în calitate de invitat și repre-

zentantul salariaților. 

4. Situația economico-financiară a INCD 

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

 
Patrimoniul stabilit pe baza situației financiare anuale la 31 decembrie 2017 comparativ cu realizările anului 

2016 este redat mai jos: 

-Mii lei- 
Nr. 
crt. INDICATORI Realizat 

2016                                                                                                 
 Realizat 

2017                                                                                            
Diferențe 

(3-2) 
0 1 2 3 4 
1. Total activ 20.206 20.007  -199 

1.1. Active imobilizate 10.931 10.865 -66 
1.2. Active circulante (Stocuri, Creanțe, alte valori) 9.268 9.125 -143 
1.3. Cheltuieli înregistrate în avans 7 17 +10 

2 Datorii: sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an 618 2.922 +2.304 
3. Venituri în avans 6.843 4.789 -2.054 

4 
Active circulante nete / datorii curente nete 
(Rd.1.2.+Rd.1.3.-Rd.2-Rd.3) 

3.418 1.177 -2.241 

5 Subvenții pentru investiții 7.828 7.358 -470 
6 TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (1.1+4) 14.350 12.042 -2.308 
7 Patrimoniu Institut National 903 903 0 
8 Rezerve 809 829 +20 
9 Rezerve din reevaluare 3.179 3.159 -20 

10 Rezultatul REPORTAT  20  +20 
11 Rezultatul net al exercițiului financiar (ct 121) 25 27 +2 
12 Capitaluri proprii (Patrimoniul Net) (Rd.7 + Rd8+ Rd9+Rd10+Rd11) 4.916 4.938 +22 

 
 

4.2. Venituri totale 

 2016:   8.893.670 lei 

 2017: 12.244.599 lei 

 
4.3. Cheltuieli totale 

2016:   8.861.893 lei 

 2017: 12.207.260 lei 
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4.4. Profitul brut 

2016:   31.777 lei 

 2017:   37.339 lei 

 
4.5. Pierderea brută 

 Nu este cazul. 
 

4.6. Situația arieratelor 

 Nu este cazul. 

 

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

Principii, politici și metode contabile 

Bilanțul contabil la 31.12.2017 cuprinde toate elementele de activ, datorii și capital propriu, grupate după 

natură și lichiditate, respectiv natură și exigibilitate. 

 Bilanțul întocmit la 31.12.2017 a avut la bază ultima balanță de verificare a conturilor sintetice, puse de acord 

cu soldurile din balanța conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost con-

semnate operațiunile financiar-contabile aferente activității perioadei raportate. 

 Toate operațiunile care privesc institutul sunt înregistrate în contabilitate și cuprind drepturile și activele 

societății cât și toate obligațiile și pasivele sale, iar la bază stă criteriul realității operațiilor care presupune ca toate 

elementele materiale din evidența scriptică corespund cu cele identificabile fizic ca și elementele de activ, de pasiv, 

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

80/11.12.2017, și rezultatul inventarierii a fost consemnat în Procesul Verbal nr. 451/26.03.2018, aprobat în ședința 

C.A din 27.03.2018. 

 În consecință bilanțul, contul de profit și pierdere și anexele sunt prezentate conform principiilor contabile 

și reglementărilor în vigoare și țin cont de evenimentele posterioare datei de închidere. Anexele comportă toate 

informațiile de importanță  semnificativă asupra situației patrimoniale, financiare și a rezultatelor obținute. 

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

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

europene. 

Principiul continuității activității 

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

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

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

strategia de dezvoltare a institutului pe termen mediu și scurt (cel puțin 12 luni) cât și strategia pe termen lung. 
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Principiul prudenței 

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

exercițiului financiar. 

Principiul permanenței metodelor 

Aceasta a presupus continuitatea aplicării acelorași reguli privind înregistrarea în contabilitate și prezentarea 

elementelor de activ și pasiv și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile. 

Principiul independenței exercițiului 

S-au luat în considerare potrivit acestui principiu toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului 

financiar pentru care se face raportarea. 

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv 

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț, s-a determinat separat valoarea 

aferentă fiecărui element individual de activ sau pasiv. 

Principiul intangibilității 

Bilanțul de deschidere al exercițiului financiar 2017 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului pre-

cedent. 

Principiul necompensării  

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

mentelor ce reprezintă pasive. 

 

Politici contabile semnificative 

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

prevăzute de reglementările contabile cât și documentele justificative ce stau la baza înregistrărilor operațiunilor 

economico-financiare. 

În acest context, în cursul anului 2017, pentru elaborarea situațiilor financiare anuale au fost avute în vedere 

principalele politici contabile, după cum urmează: 

 situațiile contabile sunt întocmite și exprimate în lei; 

 au  fost reevaluate la sfârșitul anului creanțele, arieratele și disponibilității bănești exprimate în valută; 

 stocurile sunt prezentate la cost de achiziție; 

 metoda de ieșire din gestiune este FIFO; 

 s-a aplicat metoda amortizării liniare, pentru achizițiile de mijloace fixe; 

 situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă poziției financiare, a performanței, modificărilor capi-

talului propriu și fluxurilor de Trezorerie pentru exercițiul financiare 2016; 

 situațiile financiare furnizează informații relevante pentru nevoile utilizărilor de luare a deciziilor și cre-

dibile, în sensul că reprezintă fidel rezultatele și poziția financiară a institutului; 

De asemenea situațiile financiare reflectă substanța economică a evenimentelor și tranzacțiilor, acestea fiind 

neutre, prudente și complete sub toate aspectele semnificative. 
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În cursul anului 2017 în cadrul institutului a funcționat activitatea de control financiar preventiv propriu, 

conform avizelor nr.410095/08.01.2009 și 147461/13.07.2011 acordate de MECMA și a Deciziei nr.10/23.02.2011 

privind organizarea și funcționarea CFPP. 

În cursul anului 2017 au fost supuse vizei de control financiar preventiv toate angajamentele legale de plată, 

ordonanțări de plată.  

Nu au fost cazuri de refuz de viză a CFPP. 

 

 Managementul riscurilor 

 Managementul riscurilor reprezintă activitatea prin care se realizează gestiunea riscurilor într-o organizație. 

Scopul managementului riscurilor este optimizarea expunerii la risc. În felul acesta, poate fi obținută prevenirea 

pierderilor, evitarea amenințărilor grave, iar oportunitățile valoroase pot fi exploatate cât mai eficient. 

Procesele specifice din cadrul managementului riscului sunt: 

 planificarea activității de management al riscului; 

 identificarea riscului, cu precizarea caracteristicilor acestuia; 

 analiza cantitativă și calitativă a riscului; 

 conceperea modalităților de a răspunde situațiilor de risc; 

 contracararea efectivă a riscului; 

 monitorizarea și controlul riscului. 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/mana-

gerial și controlul financiar-preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, INCDMNR IMNR dispune 

de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii Institutului Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare – IMNR și Consiliului de Administrație să furnizeze o asigurare 

rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în 

condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate. 

Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând 

creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor. 

În acest caz trebuie menționate: 

 registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndru-

mare metodologică, este actualizat anual; 

 în cadrul entității există compartiment de audit intern. 

 Pe baza rezultatelor autoevaluării, se apreciază că la data de 31.12.2017, sistemul de control intern/mana-

gerial al INCDMNR-IMNR este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial aprobat prin 

OSGG 400/2015.  
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4.8. Evoluția performanței economice 

Evoluția performanței economice pe baza analizei echilibrului financiar conform indicatorului din contul de 

profit și pierdere: 

             -lei- 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
Indicatorilor 

Rând 
din CPP Realizat 2016 Realizat 2017 % 

 A B 1 2 2 : 1 
1 Venituri totale 62 8.893.670 12.244.599 1,377 
2 Cheltuieli totale 63 8.861.893 12.207.260 1,378 
3 Venituri din exploatare 16 8.844.607 12.207.343 1,380 
 din care: Venituri Cercetare  6.823.381 10.461.973 0,15 

4 Cifra de afaceri 1 7.197.922 10.863.115 1,51 
5 Cheltuieli din exploatare, din care: 42 8.777.820 12.153.283 1,38 

5.1. Cheltuieli cu materii prime, materi-
ale consumabile, mărfuri și cheltu-
ieli externe 

17+18+19+20 530.412 830.901 
1,57 

 
 

5.2 Cheltuieli cu personalul  22 4.652.211 5.959.114 1,28 
 - din care salarii și indemnizații 23 3.774.592 4.831.520 1,28 

5.3. Cheltuieli privind prestațiile externe 32 1.634.317 3.111.782 1,90 
5.4. Cheltuieli  cu alte impozite , taxe și 

vărsăminte asimilate 33 276.598 489.439 1,77 
 

5.5. Cheltuieli cu amortizările 26 1.622.276 1.701.508 1,05 
5.6 Alte cheltuieli 37 61.909 60.539 0,98 
6 Venituri financiare 52 49.063 37.256 0,76 
7 Cheltuieli Financiare, din care: 59 84.073 53.977 0,64 

7.1 Cheltuieli privind dobânzile 56 13.979 29.416 2,10 
7.2 Alte cheltuieli financiare 58 70.094 24.561 0,35 
8 Profitul brut 64 31.777 37.339 1,18 
9 Impozitul pe profit 66 7.024 10.156 0,16 

10 Profitul net 68 24.753 27.183 1,10 
 

5. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare 
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5.1  Total personal CD 
 
  2016: 54 persoane 

  2017: 55 persoane 

 
 

  5.1.1. Personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare 
 

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

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

CSI     3 3 1 1 

CSII   2 3 6 6 5 5 

CSIII 2 5 7 6 3 3 1 1 

CS 8 5 1 3     

ACS 2 3       

IDTI         

IDTII         

IDTIII     3 1   

TOTAL 12 13 10 12 15 13 7 7 

 

TOTAL personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare: 

  2016: 44 persoane 

  2017: 45 persoane 

 
  5.1.2. Număr conducători de doctorat 

 

  2016: - 

  2017: - 

 
  5.1.3. Număr de doctori 

 
  2016: 18 persoane 

  2017: 20 persoane 

 
 

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

 
 Activitățile de perfecționare a resursei umane realizate pe parcursul anului 2017 sunt prezentate comparativ 

cu anul 2016 in tabelul următor: 

 

2016 2017 

Activitate Număr persoane  Activitate Număr persoane 
INSTRUIRE EXTERNĂ  INSTRUIRE EXTERNĂ  
Stagii de pregătire 5 Stagii de pregătire 9 
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2016 2017 

Activitate Număr persoane  Activitate Număr persoane 
INSTRUIRE EXTERNĂ  INSTRUIRE EXTERNĂ  

Cursuri de perfecționare 4 Cursuri de perfecționare 3 
Cursuri Master, docto-

rale, post doctorale 10 Cursuri Master, docto-
rale, post doctorale 11 

    
INSTRUIRE INTERNĂ  INSTRUIRE INTERNĂ  

Sesiuni de instruire in-
ternă 7 Sesiuni de instruire in-

ternă 20 

 
Stagiile de pregătire s-au desfășurat în cadrul următoarelor proiecte europene: 

 Biomateriale și tehnici fizice avansate pentru cardiologie regenerativă și neurologie (BIONECA), COST 

Action CA16122 (2016-2020) 

 Dezvoltarea unei metode ne-invazive de testare a respirației pentru diagnosticul timpuriu al bolilor tro-

picale (TROPSENSE), Horizon 2020 MSE RISE, grant 645758/2016 

 Centrul virtual pentru integrarea metodelor inovative de sinteză și procesare a materialelor pentru ope-

rare în condiții extreme (SUPERMAT), Horizon 2020, grant 692216/2016 

Cursuri de perfecționare: 

 achiziții publice 

 proprietate intelectuală. 

Sesiuni de instruire internă: 

 manager inovare 

 broker tehnologii. 

 
 

5.3 Informații privind politica de dezvoltare a resursei umane de cercetare-dezvoltare. 

 

Activitățile privind resursele umane fac legătura dintre strategia economică și performanțele individuale. 

 

Politica de recrutare 

În conformitate cu misiunea sa și cu obiectivele științifice strategice, INCDMNR-IMNR își propune recrutarea 

atât a cercetătorilor, cât și a specialiștilor cu experiență (doctori, doctoranzi). 

Potrivit “Cartei Europene pentru Cercetători – Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor”, 

INCDMNR-IMNR a stabilit proceduri de recrutare deschise, eficiente, transparente, dar și adaptate tipurilor de poziții 

anunțate (cercetători tineri, cercetători cu experiență – doctori și doctoranzi), descriind cunoștințele și competențele 

cerute, inclusiv perspectivele de dezvoltare a carierei. Procedura de angajare pe posturile vacante este anunțată pe 

site-urile web ale ANCS, EURAXES, IMNR, la AJOFM (Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă – Ilfov) și în 

ziarele locale. Anunțul este diseminat și prin canalele de comunicare ale universităților.  
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Cercetătorii seniori din institut acordă atenție deosebită rolului lor de lider sau coordonator de proiect și își 

îndeplinesc sarcinile la cele mai înalte standarde profesionale. Transferul eficient de cunoștințe va asigura dezvolta-

rea ulterioară cu succes a carierei cercetătorilor. O atenție specială este acordată procesului de inducție, prin care 

noii cercetători compară după perioada de probă propriile așteptări cu oferta locului de muncă. 

 
Un Plan de dezvoltare a carierei este pregătit pentru fiecare cercetător nou angajat.  

Se au în vedere următoarele categorii de cursuri: 

 cursuri privind aspecte legate de cercetare; 

 prezentarea activității noilor cercetători; 

 legătura cu mediul industrial; 

 abilități complementare. 

 
Pregătirea personalului 

Institutul întreprinde acțiuni preventive pentru a asigura personalului o educație generală care să-i permită 

să depășească diferitele situații potențiale. 

 
Mobilități 

Mobilitatea cercetătorilor se referă la vizite de cercetare de scurtă/lungă durată la alte institute de cercetare, 

colaboratori sau facilități în țară sau străinătate. Mobilitatea cercetătorilor urmărește îmbunătățirea cunoștințelor 

individuale. Patru efecte ale mobilității cercetătorilor trebuie luate în considerare în raport cu realizările în domeniul 

inovării: eficiență, capacitate productivă, dezvoltare resurse umane, capital social. Pe durata stagiilor, cercetătorii 

rămân în contact cu institutul și când se întorc au obligația de a disemina cunoștințele și experiența câștigate.  

Dezvoltarea Centrului high-tech inovativ de cercetare HighPT-MET în cadrul Proiectului de Infrastructură 

pentru Cercetare POS 2.2.1 reprezintă o oportunitate de a atrage resurse umane specializate, atât din interiorul, cât 

și din afara țării. Politica institutului urmărește să ofere noi oportunități de cercetare care să fie în legătură cu mediul 

industrial. Este de așteptat ca această politică va avea un efect puternic în atragerea resursei umane înalt specializate, 

către noul centru. 

 

Mecanismul de stimulare și evaluare a personalului 

În acest caz constrângerile sunt importante, piața muncii și bugetele fiind factori care limitează  spațiul de 

manevră al institutului în acest domeniu. Totuși, institutul are o strategie de stimulare a personalului care își propune 

să mențină și să atragă resursa umană specializată. Următoarele criterii sunt luate în considerare: 

 performanța care este evaluată prin propria Metodologie pentru Evaluarea Resurselor Umane, aprobată 

de conducerea IMNR; criteriile de performanță sunt considerate la nivel individual; 

 promovarea pe bază de examen conform legislației naționale în vigoare; 

 valoarea și importanța contractelor. 

Politica de gen 
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Recrutarea personalului nou, necesar laboratoarelor CDT se realizează conform legislației existente. Recru-

tarea și promovarea angajaților pe poziții, grade profesionale sau grade superioare sunt făcute pe baza competențe-

lor profesionale, fără niciun fel de discriminare funcție de afiliere politică și sindicală, naționalitate, sex și religie. 

Recrutarea și promovarea se realizează pe bază de examen sau concurs. Reglementările privind promovarea sunt 

recomandate de Consiliul Științific și aprobate de Consiliul de Administrație, după consultarea reprezentanților an-

gajaților. Alte drepturi și obligații ale părților contractante rezultă din reglementările în vigoare (printre care Legea 

202/19 aprilie 2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, revizuită în 8 septembrie 2006). 

Strategia IMNR privind politica de gen este să păstreze sau chiar să îmbunătățească această proporție. În 

activitatea institutului nu există discriminare negativă în promovarea femeilor, atât în poziții științifice, cât și de con-

ducere. 

 

Analiza SWOT a politicii de dezvoltare a resurselor umane CD în anul 2017 

Puncte tari: 

 în anul 2017 au fost recrutate 6 persoane; 

Puncte slabe: 

 nu s-a atins masa critică de personal CD, atât din punct de vedere al numărului de persoane angajate, 

cât și din cel al specializărilor; 

Oportunități: 

 câștigarea de noi proiecte, precum și proiectele aflate în derulare, au asigurat fondurile necesare 

pentru salarizare; 

Amenințări: 

 competiția pe piața cercetării europene este în creștere; 

 numărul de competiții interne pentru proiecte CD lansate este redus; 

 finanțarea națională a cercetării (competițiile lansate) este imprevizibilă. 

6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare, facilități de cercetare 

6.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare 

 

 

Laboratorul ECOTEHNOLOGII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

Laboratorul dispune de personal de cercetare, experiență 

și expertiză în domeniile: reciclare deșeuri și materiale, de-

poluare (aer, apă, sol), tratarea solurilor, tratarea apelor 

uzate, elaborarea tehnologiilor pentru valorificarea resur-

selor metalice. 

   



 

                                                                             
                                                                                                                                                                 61 

  

Laboratorul MATERIALE NANOSTRUCTURATE 

În cadrul Laboratorului Materiale Nanostructurate se 

derulează activități de cercetare fundamentală, in-

dustrială și de dezvoltare tehnologică privind sinteza 

prin metode chimice a nano-bio-materialelor (cera-

mice, compozite, sisteme hibride anorganic-organic), 

filmelor subțiri și acoperirilor avansate funcționale 

prin procese hidrotermal-electrochimice și metode 

sol-gel coloidal, materialelor structurale și cu gradi-

ent funcțional.  

 

  

  

 

Laboratorul MATERIALE ȘI TEHNOLOGII NOI 

Obținerea unor materiale metalice noi, având caracteristici 

fizico-chimice, mecanice și structurale superioare (compo-

zite cu matrice metalică, aliaje care dezvoltă caracteristici 

speciale electrice, magnetice, de rezistență la coroziune în 

diferite medii, materiale metalice stocatoare de hidrogen, 

aliaje nanostructurate) și perfecționarea și dezvoltarea de 

tehnologii noi, neconvenționale, eficiente și ecologice, 

pentru obținerea de aliaje neferoase, materiale compo-

zite, semifabricate și produse turnate prin procese electro-

chimice și metalurgice specifice. 

 

 
 

Laboratorul CARACTERIZĂRI MICROSCOPICE 

Analiză microscopică calitativă pe roci, minerale, mi-

nereuri și derivate ale acestora (concentrate), rezidu-

uri constând în șlamuri, prafuri volatile, zguri, mate-

riale ceramice, precum și pe metale, aliaje, compo-

zite metalice, compozite metalo-ceramice.  

Laborator reacreditat Certificat RENAR LI 

786/21.01.2014, valabil până la 20.01.2018. 
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 Laboratorul ANALIZE FIZICE ȘI CHIMICE 

Laboratorul de Analize Fizice și Chimice este specializat în 

analize chimice (determinarea elementelor majore și a im-

purităților în metale, aliaje, prealiaje, pulberi metalice, pro-

duse chimice anorganice, minereuri, minerale, materiale 

ceramice, refractare, compozite), fizico-chimice și structu-

rale (identificarea și cuantificarea fazelor cristaline,  deter-

minarea cristalinității și dimensiunilor cristalitelor), analize 

unice sau de serie. 

Activitatea de cercetare a laboratorului de analize chimice 

și fizice se desfășoară în mai multe colective specifice: ana-

lize chimice (volumetrie și gravimetrie), spectrometrie de 

emisie optică cu plasmă cuplată inductiv ICP-OES, spectro-

metrie de absorbție moleculară, spectrometrie de absor-

bție atomică în flacără (FAAS), tehnica cu cuptor de grafit 

GFAAS, tehnica cu generator hidruri și a vaporilor reci (Hg) 

HydrEA, analiza gazelor, analiză electrochimică, difracție 

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

Certificat de acreditare RENAR nr. LI 1.056/16.04.2015,va-

labil 15.04.2019 

CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU STUDIUL ȘI INTEN-

SIFICAREA PROCESELOR METALURGICE LA PRESIUNI 

ȘI TEMPERATURI RIDICATE–HighPTMet 

Centrul HighPTMet este un centru modern dotat cu 

echipamente de cercetare de ultimă generație, unice 

la nivel național, care permit creșterea capacității de 

cercetare a INCDMNR-IMNR. În cadrul Centrului 

HighPTMet se vor dezvolta tehnologii inovative în do-

meniul științei și ingineriei materialelor neferoase la 

nivel TRL 4-5. 

 

. 

 

 

  



 

                                                                             
                                                                                                                                                                 63 

  

COLECTIV ÎNCERCĂRI TEHNOLOGICE 

Activitățile specifice Colectivului de Încercări Tehnologice presupun: producție de mic tonaj pentru o gamă largă 

de produse din domeniul metalurgie neferoase: aliaje de lipire tare cu argint; aliaje de lipire tare cu conținut de Cu 

– P – Ag; aliaje pentru lipire moale; benzi cu argint; prealiaje de cupru – fosfor; aliaje ușor fuzibile; aliaje antifricți-

une pe bază de staniu, plumb și aluminiu; aliaje cupru – staniu turnate; aliaje cupru – staniu – plumb turnate; aliaje 

cupru – aluminiu turnate în blocuri; aliaje cupru – zinc (alame) turnate în blocuri; aliaje plumb cu stibiu; aliaje de 

zinc pentru turnătorie. 

De asemenea, se pot executa, în funcție de cerințele beneficiarului, și alte tipuri de aliaje conform standardelor 

românești în vigoare sau conform altor norme, precum și produse de metale neferoase cu caracter de unicat. 

 

 
6.2. Laboratoare de încercări acreditate/neacreditate 

 
Laborator  
acreditat Domeniul de acreditare 2017 

Laborator Ana-
lize  

Fizice și Chimice 

Spectrometrie de Absorbție Atomică 
în Flacără (FAAS) 
- Determinarea: Ag, Au, Ca, Cd, Pb din 
minereuri, concentrate și soluții teh-
nologice 

Certificat de acreditare pentru Determinarea Ca, 
Cd, Pb, din biomateriale prin absorbție atomica si 
extinderea acreditării pentru determinarea Au, Ag 
prin  absorbție atomică din minereuri, concen-
trate și soluții. 
Certificat de acreditare RENAR nr. LI 1.056/ 
16.04.2015 
Valabil 15.04.2019 

Laborator Ana-
lize  

Fizice și Chimice 

Difracție de Raze X pe pulberi (DRXP) 
- Analiza calitativă de fază prin difrac-
ție de raze X pe pulberi din materiale 
policristaline anorganice 

Certificat de acreditare RENAR pentru analiza cali-
tativă de fază prin difracție de raze X pe pulberi 
din materiale policristaline anorganice. Certificat 
de acreditare RENAR nr. LI 1.056/ 16.04.2015 
Valabil 15.04.2019 

Laborator Ana-
lize  

Fizice și Chimice 

Spectrometrie de Emisie Optică în 
Plasmă Cuplată Inductiv (ICP-OES)  
- Determinarea Cu, Fe, Mg, Mn, Ni și 
Zn din aluminiu, aliaje de aluminiu și 
soluții tehnologice 

Certificat de acreditare extindere de metoda Cer-
tificat de acreditare RENAR nr. LI 1.056/ 
16.04.2015 
Valabil 15.04.2019 

Laboratorul de  
caracterizări 

microscopice. 

Analiza microscopică calitativă – Ma-
teriale de construcții/Piatră Natu-
rală/Metale/Suduri 

Certificat RENAR LI 786/21.01.2014  
Valabil 20.01.2018 

Centrul de  
Transfer Tehno-

logic  
CTT AVANMAT 

Transfer tehnologic în domeniul ma-
terialelor avansate (ceramice, meta-
lice, compozite și hibride), materiale-
lor inteligente și biomaterialelor, na-
nomaterialelor 

Certificat acreditare nr.91/13.10.2017 
Valabil 5 ani  
Audit Anual 

INCDMNR IMNR ISO 9001:2008 
Nr.RO-8830/24.12.2014  
Valabil până la 24.12.2017 
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6.3 . Măsuri de creștere a capacității de cercetare-dezvoltare corelat cu asigurarea unui grad de utilizare optim; 

 Măsurile de creștere a capacității de CDI corelat cu asigurarea unui grad optim de utilizare au avut în vedere 

următoarele instrumente: 

 intensificarea participării în proiecte europene (HORIZON 2020, ERA-NET, etc.) și în rețele de cerce-

tare(Acțiuni COST), respectiv participarea ca membru în Platforme Tehnologice Europene, ceea ce va 

permite identificarea noilor direcții de dezvoltare, în concordanță cu necesitățile partenerului indus-

trial, accesul la date și informații despre nivelul politicii de inovare, generarea de noi idei de proiect; 

 intensificarea cooperărilor cu IMM-urile, valorificând dinamica factorilor care generează inovarea în 

întreprinderi (oportunitățile tehnologice care să satisfacă și să identifice cererea pieței, forței de 

muncă); 

 participarea în MHTC Măgurele HighTech Cluster; 

 participarea în roHEALTH Clusterul pentru sănătate; 

 colaborarea cu universitățile, ceea ce permite accesul la informații din domeniul cercetării fundamen-

tale, atragerea de resursă umană înalt calificată, generarea de noi idei de proiect, etc.; 

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

dinamica și actorii importanți în următoarele domenii: resurse minerale și dezvoltarea materialelor, 

tehnologii noi și emergente; 

 îmbunătățirea activității de marketing în domeniul cercetării. 

 INCDMNR-IMNR a încheiat acordul cadru de colaborare nr. 35/12.01.2017 cu Universitatea din Pitești, cu o 

valabilitate de 5 ani, cu scopul colaborării în următoarele direcții: 

 activități de cercetare de interes comun; 

 vizite și schimburi de experiență, mobilități de cercetare; 

 dezvoltarea de teme de cercetare comune și participarea în proiecte comune; 

 organizarea de evenimente științifice comune; 

 elaborarea de lucrări științifice în domenii de interes comun. 

În anul 2017 INCDMNR-IMNR a încheiat următoarele acorduri cu universități, în vederea sprijinirii activităților 

de educație: 

 Universitatea Politehnica București – organizare stagii de practică pentru studenții Facultății de Știința 

și Ingineria Materialelor; 

 Universitatea București –desfășurare activități în cadrul unui program de studii doctorale. 
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7. Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare – structura rezultatelor de cercetare-dezvoltare 
7.1 . Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare – structura rezultatelor de cercetare-dezvoltare (conform tabel) 

 
Nr. 

2016 2017 

7.1.1 lucrări științifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI (Anexa 3) 12 15 

7.1.2 factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI 18,085 22 

7.1.3 citări în reviste de specialitate cotate ISI (Anexa 3.1) 68 67 

7.1.4 brevete de invenție (solicitate / acordate) (Anexa 4) 6/11 8/6 

7.1.5 citări în sistemul ISI ale cercetărilor brevetate 0 0 

7.1.6 
produse/servicii/tehnologii rezultate din activități de cercetare, bazate pe brevete, omo-
logări sau inovații proprii (Anexa 5) 8/8/5 67 

7.1.7 lucrări științifice/tehnice in reviste de specialitate fără cotație ISI (Anexa 6) 5 5 

7.1.8 comunicări științifice prezentate la conferințe internaționale (Anexa 7) 29 38 

7.1.9 
studii prospective și tehnologice, normative, proceduri, metodologii și planuri tehnice, 
noi sau perfecționate, comandate sau utilizate de beneficiar (Anexa8) 18 34 

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

 
 
 

7.2. Rezultate de cercetare-dezvoltare valorificate și efecte obținute 

 

În anul 2017 au fost obținute rezultate științifice cu un caracter  inovativ important și cu potențial deosebit 

de dezvoltare prin proiecte colaborative cu agenți economici în programe parteneriate interne și internaționale. Au 

fost studiate metode noi și eficiente de intensificare a proceselor de depoluare deșeuri și ape industriale uzate, care 

pot fi valorificate prin viitoare strategii naționale, în concordanță cu directivele Europene în vigoare.  

S-au dezvoltat teme referitoare la noi materiale de tipul: filmelor subțiri cu gradient funcțional, materiale 

termoelectrice cu conținut redus de metale critice, materiale hibride nanostructurate, aliaje noi cu entropie înaltă, 

filme macroscopice de grafene 3D. De asemenea, au fost abordate noi metode de obținere și caracterizare: utilizarea 

câmpului de microunde în tratarea deșeurilor industriale, metode hidrotermal-electrochimice la presiuni ridicate, 

noi tehnologii de încapsulare a materialelor cu schimbare de fază, exfolierea electrochimica a grafitului pur,  depu-

nerea în flux de electroni, caracterizarea complexa a unor materii prime naturale indigene cu impact industrial și 

evaluarea stabilității structurale indusă termic în materiale pe bază de zirconie dopată cu pământuri rare. 

Rezultatele cu caracter inovativ obținute prin derularea proiectelor sporesc vizibilitatea cercetării românești 

în general, atrage agenți economici importanți cu rezultatul creșterii locurilor de muncă și a contribuției economiei 

productive la bugetul național, și creează premisele unor colaborări viitoare prin participarea la competiții europene.  

Institutul a derulat în anul 2017 următoarele categorii de proiecte naționale și europene: 
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 1 proiect sectorial, coordonat de IMNR 

 1 Program Nucleu 

 4 proiecte prin Programul PN III 

 2 proiecte prin Programul 2 – Creșterea competitivității economice românești prin CDI, din care 1 Cec 

de Inovare 

 1 proiect prin Programul de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologie Spațială și Cercetare Avansată – 

STAR 

 1 proiect prin Programul Cadru 7, coordonat de IMNR 

 3 proiecte prin Programul Orizont 2020, din care 2 proiecte coordonate de IMNR 

 3 proiecte prin Acțiunea COST, în care cercetători IMNR au fost în Comitetele de Management 

 2 proiecte prin Programul Operațional Competitivitate, coordonate de IMNR. 

 

 
 

7.3. Oportunități de valorificare a rezultatelor de cercetare 

 
În ultima perioadă au apărut oportunități majore de valorificare a rezultatelor de cercetare. Aceste oportu-

nități sunt dictate de următoarele situații conjuncturale favorabile: 

 domeniul valorificării resurselor minerale metalifere are o importanță strategică la nivel European și 

chiar la nivel mondial; 

 participarea INCDMNR-IMNR la elaborarea Direcțiilor Strategice privind relansarea cercetării în domeniul 

resurselor minerale non-energetice în cadrul Programului Sectorial al ministerului coordonator; 

 necesitatea unor tehnologii și tehnici de reciclare, în special din punct de vedere al creșterii eficienței 

recuperării metalelor, cu consumuri energetice scăzute, productivitate ridicată și minimizarea deșeurilor 

de fabricație; 

 strategia europeană în domeniul resurselor minerale nonenergetice prevede schimbarea de fond a pri-

orităților din acest domeniu, în sensul creșterii semnificative a activităților și investițiilor, inclusiv pentru 

activități de CDI de amploare; 

 dezvoltarea activităților de CDI prin participarea în cadrul Clusterului HighTech-Măgurele prin promova-

rea inovării și elaborarea de programe educaționale și de training în domeniul materialelor avansate și 

nanomaterialelor pentru aplicații în domeniul mecanică, opto-mecatronică care sunt solicitate de plat-

forma ELI. 

 depășirea barierelor între cercetare și industrie prin valorificarea cunoștințelor, metodelor și tehnologi-

ilor inovative ale institutului pe întregul lanț valoric de la cercetare fundamentală la aplicație, asigurând 

participarea în programele europene de CDI în folosul societății. 
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7.4. Măsuri privind creșterea capacității 

 

 Printre măsurile de creștere a capacității IMNR se numără: 

 organizarea workshop-urilor de prognoză / exploratorii, ceea ce permite identificarea elementelor, ten-

dințelor, dinamicii și motoarelor domeniilor specifice: resurse minerale și respectiv dezvoltarea de ma-

teriale pe de o parte și formularea unei perspective integrate privind direcția înspre care institutul tre-

buie să se îndrepte. Astfel, institutul va câștiga mai multă informație și experiență și poate ajusta cursul 

planificării strategice; 

 identificarea nișelor de piață pentru tehnologii și aplicații noi pentru întregul lanț valoric al resurselor: 

eficientizarea utilizării/procesării resurselor primare sărace și complexe; recuperarea, reutilizarea și re-

ciclarea metalelor neferoase și rare, inclusiv a celor critice din resurse secundare; materiale avansate în 

special pentru domeniile energetică, medicină, apărare; 

 atragerea resurselor umane pregătite în domeniul S&T existente la nivel național și european; 

 valorificarea infrastructurii existente realizate din fonduri structurale precum și din proiecte naționale/in-

ternaționale; 

 dezvoltarea infrastructurii de cercetare a institutului necesară participării în competiții viitoare. 

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

Printre măsurile de îmbunătățire a vizibilității institutului se numără:  

 IMNR participă în consorții ale proiectelor cu finanțare europeană în cadrul programelor H2020, ERA-

NET, proiecte transnaționale, este membru în platforme tehnologice europene (ETP-SMR, Nanomedi-

cine, Nanofutures, etc.), clustere (roHEALTH, MHTC Măgurele), consorții ale proiectelor naționale, plat-

forme naționale, ceea ce poate conduce la îmbunătățirea vizibilității IMNR pe plan internațional și nați-

onal cu privire la activitatea desfășurată, expertiza, produsele și tehnologiile realizate, serviciile ce pot fi 

oferite. 

 IMNR participă la întâlnirile platformelor europene, la diverse manifestări științifice naționale și interna-

ționale, organizarea de evenimente științifice, elaborarea și distribuția unor materiale de diseminare 

(broșuri, pliante, postere etc) în cadrul manifestărilor științifice, contribuind astfel la creșterea vizibilității 

instituției, a rezultatelor cercetării, punând în evidență expertiza multidisciplinară a cercetătorilor. 

 IMNR participă la târguri și expoziții naționale (Bursa Invențiilor Românești, Salonul Cercetării Românești, 

Forumul Inovării, etc.) și internaționale (Salonul de Invenții de la Geneva, EUROINVENT, etc.), promovând 

invențiile cercetătorilor institutului și asigurând vizibilitatea acestora în fața unui public divers și stabilind 

noi parteneriate 
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 Crearea unor noi parteneriate la nivel regional/național și interconectarea acestora cu rețelele euro-

pene, ținând cont de necesitatea abordării multidisciplinare, vor facilita schimburile de cunoștințe în 

ambele sensuri, între IMNR și partenerii din Europa și vor permite găsirea de noi parteneri. 

 Prezența online, prin site-ul institutului și rețelele de socializare (Facebook), permite promovarea către 

publicul larg și atragerea de noi parteneriate, precum și potențiali clienți (din industrie, IMM-uri, institute 

de cercetare și universități) și angajați (specialiști, cercetători, ingineri, tehnicieni). 

Activitățile de marketing și vizibilitatea institutului trebuie îmbunătățite în conformitate cu noile cereri ale 

pieței. În consecință, se urmărește îmbunătățirea abilităților personalului implicat în acest tip de activități. Accentul 

va fi pus pe gândirea strategică, abilitățile de comunicare, modul de abordare a pieței și adaptarea la nevoile clienți-

lor. 

 Asigurarea unei vizibilități mai mari a institutului se poate realiza și prin identificarea resurselor financiare 

din fonduri proprii care să permită participarea la un număr mai mare de târguri și expoziții în 2018 comparativ cu 

2017. 
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8.1. Prezentarea activității de colaborare prin parteneriate: 

 
8.1.1. Înscrierea INCDMNR-IMNR în baze de date internaționale care promovează parteneriatele 

 

Platformă tehnologică 2016 2017 Efecte estimate 

NANOFUTURES x x Punct național de contact al inițiativei 

ETP NANOMEDICINE x x Acces la strategia în domeniul nanome-
dicine, priorități europene 

ETP Sustainable Mineral Resources (ETP SMR) x x Participarea la proiecte ”Orizont 2020” 

ETP for Advanced Engineering Materials and 
Technologies x x Participarea la proiecte ”Orizont 2020” 

ETP RawMaterials x X Participarea la proiecte ”Orizont 2020” 

EIP RawNanovalue x X Participarea la proiecte ”Orizont 2020” 
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8.1.2. Înscrierea INCDMNR-IMNR ca membru în rețele de cercetare/membru în asociații profesionale 

 de prestigiu pe plan național/internațional 
 

Rețele de cerce-
tare/membru în asocia-
ții profesionale de pres-

tigiu pe plan națio-
nal/internațional 

2016 2017 Efecte estimate 

Acțiuni COST 7 3 

accesul tinerilor la stagii 
de pregătire; accesul la 
tendințele de dezvoltare 
în domenii de interes 
pentru institut; schimb 
de experiență; partene-
riate pentru Orizont 
2020 

ASRO 

CT 378 “Nanotehnologii” 
dr.ing.Roxana Mioara Piticescu – 

membru  
CT 171 ”Metale neferoase și alia-

jele acestora”  
dr. ing. Roxana M. Piticescu pre-

ședinte comitet tehnic 
Dr. Ing. Adrian Mihail Motoc – 

reprezentant IMNR la ASRO 

CT 378 “Nanotehnologii” 
dr.ing.Roxana Mioara Piticescu – 

membru  
CT 171 ”Metale neferoase și alia-

jele acestora”  
dr. ing. Roxana M. Piticescu pre-

ședinte comitet tehnic 
Dr. Ing. Adrian Mihail Motoc – re-

prezentant IMNR la ASRO  

în calitate de membru 
ASRO, IMNR desfășoară 
activități specifice 
în domeniul standardi-
zării 

Clustere 2 2 

roHEALTH 
MHTC Măgurele 
(posibilitatea de a dez-
volta noi parteneriate și 
proiecte) 

Rețeaua ANELIS - 1 
acces la documentație 
de specialitate în dome-
niul de activitate 

Alte afilieri naționale și 
internaționale 

8 9 

posibilitatea realizării de 
parteneriate în vederea 
participării la competiții 
de proiecte naționale și 
internaționale 

 
 

INCDMNR-IMNR a participat la următoarele Acțiuni COST în anul2017: 

 COST Action CA16122 ”Biomaterials and advanced physical techniques for regenerative cardiology 

and neurology” (BIONECA), 2016-2020; Dr.Ing. Mădălina Cursaru – membru în Comitetul de Mana-

gement și Coordonator Diseminare; 

 COST Action CA15102 ”Solutions for critical raw materials under extreme conditions” (CRM-EX-

TREME), 2015-2019; Dr.Ing. Radu Robert Piticescu – membru în Comitetul de Management. 
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 COST ActionMP1402 ”Hooking together European research in atomic layer deposition” (HERALD), 

2014-2018; Dr.Ing. Radu Robert Piticescu – membru în Comitetul de Management. 

Alte afilieri naționale și internaționale:  

 Societatea Română de Ceramică; 

 Societatea de Chimie Analitică din București, SCAR; 

 Societatea Română de Biomateriale; 

 Societatea Română de Metalurgie, SRM; 

 Asociația Patronală din Cercetare – Dezvoltare; 

 Societatea de Metalurgie Neferoasă; 

 Societatea Română de Geologie, SGR; 

 Societatea de Microscopie Electronica din Romania; 

 Consiliul Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare, CINCD. 

 
8.1.3.Participarea în comisii de evaluare concursuri naționale și internaționale 

 
2016: 2 participări ca membru în comisie de doctorat 

2017: 1 participare ca membru în comisie de doctorat 

 
8.1.4.Personalități științifice ce au vizitat INCDMNR – IMNR 

Datele comparative cu anul 2016 privind personalitățile științifice 
care au vizitat INCDMNR-IMNR 

 
2016  20 personalități științifice 

2017  46 personalități științifice 

In tabelul de mai jos sunt prezentate personalitățile științifice care au vizitat INCDMNR-IMNR în cursul anului 

2017. 

Nr. Din țară: 

1 Arcadie SOBETKII  MGM Star Construct S.R.L. 

2 Dumitru ULIERU SITEX 45 SRL 

3 Flaviana ROTARU roHEALTH Clusterul pentru Sănătate 

4 Ioan CARCEA RANCON 

5 Gheorghe IONESCU INCAS 

6 Victor MANOLIU INCAS 

7 Mihai Boțan INCAS 

8 Bogdan Vasile Universitatea Politehnica București 

9 Adrian Surdu Universitatea Politehnica București 

10 Roxana Trușcă Universitatea Politehnica București 
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Nr. Din străinătate: 

1 Maria Dolores ROMERO SANCHEZ INESCOP, Spania 

2 Santiago CUESTA-LOPEZ Universitatea din Burgos – ICCRAM, Spania 

3 Alain LARGETEAU ICMCB-CNRS, Franța 

4 Mythili PRAKASAM ICMCB-CNRS, Franța 

5 Antonio RINALDI ENEA, Italia 

6 Maria Luisa GRILLI ENEA, Italia 

7 Peter SZAKALOS KTH, Suedia 

8 Marcel SLUITER Universitatea din Delft, Olanda 

9 Bojan PODGORNIK IMT, Slovenia 

10 Borut ZUZEK IMT, Slovenia 

12 Francisco SANCHEZ CLC, Spania 

13 Carlos FRIAS CLC, Spania 

14 Manuel SEVILLA CLC, Spania 

15 Piotr POKS KGHM Polska Miedz, Polonia 

16 Mark FORDHAM SOMINCOR, Portugalia 

17 Hugo ALBURQUERQUE SOMINCOR, Portugalia 

18 Bjorn SAXEN OUTOTEC, Finlanda 

19 Juha SAARI OUTOTEC, Finlanda 

20 Angel GALINDO Tecnicas Reunidas, Spania 

21 Manuel PEREZ Tecnicas Reunidas, Spania 

22 Mateusz CISZEWSKI Institute of Non-Ferrous Metals, Polonia 

23 Andrzej CHMIELARZ Institute of Non-Ferrous Metals, Polonia 

24 Mariekie GERICKE MINTEK, Africa de Sud 

25 Petrus VAN STANDEN MINTEK, Africa de Sud 

26 Dragan MILANOVIC Bor Institute, Serbia 

27 Vlastimir TRUJIC Bor Institute, Serbia 

28 Vesna CONIC Bor Institute, Serbia 

29 Antoine BEYLOT BRGM, Franța 

30 Simon CHAPRON BRGM, Franța 

31 Manuel Jose GARCIA AGQ Mining&Bioenergy, Spania 

32 Miguel Angel MEJIAS AGQ Mining&Bioenergy, Spania 

33 Carmen ESTEPA AGQ Mining&Bioenergy, Spania 

34 Horst HEJNY MINPOL – Agency for International Minerals Policy, Austria 

35 Maria KEHRER MINPOL – Agency for International Minerals Policy, Austria 

36 Radu IONESCU Universitatea din Tarragona, Spania 

37 Agnieszka Zuzanna GUŠTIN IMT, Slovenia 
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8.1.5. Membrii în colectivele de redacție ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse în baze  

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

 Dr. Ing. Roxana Mioara Piticescu, Advanced Nano-Bio-Materials and Devices, ISSN 2559-1118, Sci-

ence, Education and Technology Platform 

 Dr. Ing. Radu Robert Piticescu, Advanced NanoMaterials and Technologies for Energy Sector, ISSN 

2559-138X, Science, Educationand Technology Platform 

 
 

8.1.6. Manifestări organizate de INCDMNR – IMNR; IMNR co-organizator 
 

Workshop BIONECA 

Workshop-ul BIONECA, întâlnirea grupurilor de lucru (WG) și întâlnirea Comitetului de conducere (MC) au 

avut loc în București, România, la Biblioteca Centrală a Universității Politehnica București, în perioada 10-12 Octom-

brie 2017. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului ”Biomateriale și tehnici avansate pentru cardiologie și 

neurologie regenerativă – BIONECA” (CA 16122), implementat prin Acțiunea COST a Programului Orizont 2020. IMNR 

a fost co-organizator al evenimentului, alături de coordonatorul proiectului, Institutul Național pentru Biostructuri și 

Biosisteme, Italia, prin Prof. Franco Rustichelli. 

BIONECA își propune să devină cel mai eficient instrument de coordonare, armonizare și defragmentare a 

cercetării în celule stem din Europa și din lume, unificând protocoalele de aplicare a celulelor stem pentru bolile 

neurologice și cardiovasculare. 

       Programul evenimentului a inclus: auto-prezentări ale participanților și sesiuni de networking; workshop-uri 

cu privire la stadiul actual în domeniile: cardiologie regenerativă și neurologie, biomateriale, tehnologii imagistice și 

modelarea matematică a structurilor de țesut; grupuri de lucru în care cercetătorii de la diferite laboratoare au avut 

sesiuni de brainstorming și au stabilit colaborări inter-laborator; comitetul de conducere pentru a discutarea acțiu-

nilor prezente și viitoare în cadrul proiectului BIONECA. 

      La workshop au participat cca. 50 persoane din 33 de țări. 

 
 

  
Workshop BIONECA, București, 10-12 Octombrie 2017 
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Workshop SUPERMAT 

Ediția a 3-a a workshop-ului SUPERMAT, cu tema ”Specializare inteligentă și materiale avansate pentru con-

diții extreme”, a avut loc în perioada 20-22 noiembrie 2017, în București, la Hotel Ibis Palatul Parlamentului, Sala 

Eminescu. Evenimentul a fost organizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și 

Rare – IMNR în colaborare cu Ministerul Cercetării și Inovării din România și partenerii proiectului SUPERMAT: Agen-

ția Națională Italiană pentru Noi Tehnologii, Energie și Dezvoltare Economică, ENEA (Italia), Universitatea din Burgos, 

Centrul Internațional de Excelență în Materii Prime Critice pentru Tehnologii Industriale, ICCRAM (Spania), Comisari-

atul pentru Energie Atomică și Energie Alternativă, CEA LITEN (Franța), Institutul Regal de Tehnologie KTH (Suedia), 

Universitatea din Strathclyde, Centrul pentru Producție de Precizie (Marea Britanie), Institutul pentru Chimia Stării 

Solide Bordeaux, ICMCB-CNRS (Franța).  

Cea de-a treia ediție a workshop-ului a avut drept scop sprijinirea activității tinerilor cercetători din domeniul 

materialelor avansate pentru condiții extreme, promovând totodată Strategia pentru Specializare Inteligentă în do-

meniul KET în Regiunea București-Ilfov, în sinergie cu Strategia RIS3 pentru Regiuni din Italia, Spania, Franța, Suedia, 

Marea Britanie și alte regiuni din România. 

La eveniment au participat peste 80 persoane, profesioniști din domeniul materialelor avansate pentru con-

diții extreme, activi în cercetare și în sistemul universitar, reprezentanți ai autorităților publice și sectorului IMM din 

țară și din alte țări europene, precum și studenți. 

 

 
Workshop SUPERMAT 

”Specializare inteligentă și materiale avansate pentru condiții extreme”,  
20-22 noiembrie 2017, București 
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ÎNTÂLNIRI DE PROIECT 

1) Proiect INTMET: ”Integrated innovative metallurgical system to benefit efficiently polymetallic, complex 

and lowgrade ores and concentrates”, H2020 grant 689515.  

Întâlnire de proiect pentru primul an de proiect, organizată la Bușteni, 20-21 februarie 2017. 

La întâlnire au participat partenerii de proiect: Francisco Sanchez (CLC, Spania), Carlos Frias (CLC, Spania), 

Manuel Sevilla (CLC, Spania), Piotr Poks (KGHM PolskaMiedz, Polonia), Mark Fordham (SOMINCOR, Por-

tugalia), Hugo Alburquerque (SOMINCOR, Portugalia), Bjorn Saxen (OUTOTEC, Finlanda), Juha Saari (OU-

TOTEC, Finlanda), Angel Galindo (Tecnicas Reunidas, Spania), Manuel Perez (Tecnicas Reunidas, Spania), 

Mateusz Ciszewski (Institute of Non-Ferrous Metals, Polonia), Andrzej Chmielarz (Institute of Non-Fer-

rous Metals, Polonia), Mariekie Gericke (MINTEK, Africa de Sud), Petrus Van Standen (MINTEK, Africa de 

Sud), Dragan Milanovic (Bor Institute, Serbia), Vlastimir Trujic (Bor Institute, Serbia), Vesna Conic (Bor 

Institute, Serbia), Antoine Beylot (BRGM, Franța), Simon Chapron (BRGM, Franța), Manuel Jose Garcia 

(AGQ Mining&Bioenergy, Spania), Miguel Angel Mejias (AGQ Mining&Bioenergy, Spania), Carmen Estepa 

(AGQ Mining&Bioenergy, Spania), Horst Hejny (MINPOL – Agency for International Minerals Policy, Aus-

tria), Maria Kehrer (MINPOL – Agency for International Minerals Policy, Austria) 

 

2) Proiect ANDROTECH: ”Sisteme de protecție termică din ceramică avansată dezvoltate prin tehnologia de 

depunere combinatorială EB-PVD”, Programul de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologie Spațială și Cer-

cetare Avansată  –  STAR, contract nr. 163/2017. 

Pantelimon, 10 octombrie 2017 

Kick-off meeting pentru proiectul ANDROTECH a avut loc la sediul IMNR din Pantelimon, unde partenerii 

de proiect au discutat planul de realizare și alte aspecte organizatorice.  

La întâlnire au participat: Radu Robert Piticescu (IMNR), Adrian Mihail Motoc(IMNR); Mircea Corban 

(IMNR); Arcadii Sobetkii; Anca Elena Slobozeanu (IMNR), Mihai Boțan (INCAS) – Responsabil proiect; Vic-

tor Manoliu (INCAS); Gheorghe Ionescu (INCAS); Bogdan Vasile (UPB); Roxana Trușcă (UPB); Adrian Surdu 

(UPB); Alexandra Bârcă (UPB). 

 

3) Proiect HEAMODELL: ”Aliaje cu entropie înaltă cu proprietăți mecanice predictibile obținute prin modelare 

computațională ”, Program M-Era.Net, contract nr. 75/14.06.2017. 

București, 10 octombrie 2017 

În data de 10.10.2017 a fost organizată prima întâlnire de proiect, cu participarea tuturor partenerilor 

implicați, la sediul IMNR. În cadrul acesteia s-au stabilit modalitățile de comunicare și de transmitere a 

probelor de aliaje pentru efectuarea caracterizărilor prevăzute în planul de activități. De asemenea, a fost 

stabilit planul de experimentări preliminare pentru prima etapă de derulare a proiectului, strategia și eta-

pele procesului de selecție a sistemelor de aliaje și s-a decis ca următoarea întâlnire de proiect sa aibă loc 

în primăvara anului 2018.  
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Au participat următorii membri ai consorțiului: IMNR, România (Soare Vasile, Mitrică Dumitru, Constantin 

Ionuț, Olaru Mihai), Universitatea din Delft, Olanda (Marcel Sluiter), IMT, Slovenia (Bojan Podgornik, Borut 

Zuzek, Agnieszka Zuzanna Guštin), RANCON, România (Ioan Carcea) 

 

 
Kick-off meeting proiect HEAMODELL, București, 10 oct. 2017  

 
4) Proiect SUPERMAT: ”Centrul virtual pentru integrarea metodelor inovative de sinteză și procesare a materialelor pentru 

operare în condiții extreme”, grant H2020 Twinning nr. 692216. 

București, 22 noiembrie 2017 

Partenerii proiectului SUPERMAT s-au întâlnit la București, după încheierea workshop-ului ”Specializare in-

teligentă și materiale avansate pentru condiții extreme”, și au discutat stadiul implementării proiectului, pre-

cum și noi oportunități de finanțare pentru parteneriat. 

Participanți: Radu Robert Piticescu (IMNR), Albert Tudor (IMNR), Ioana Vlaicu (IMNR),  Santiago Cuesta-Lopez 

(Universitatea din Burgos, Spania), Alain Largeteau (ICMCB-CNRS, Franța), Mythili Prakasam (ICMCB-CNRS, 

Franța), Antonio Rinaldi (ENEA, Italia), Maria Luisa Grilli (ENEA, Italia), Peter Szakalos (KTH, Suedia). 

          
  

Întâlnire proiect SUPERMAT, București, 22 noiembrie 2017  
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8.2. Prezentarea rezultatelor la târgurile și expozițiile naționale și internaționale 

 

 8.2.1. Târguri și expoziții internaționale 

 
Salonul Internațional de Invenții Geneva  

 Geneva, Elveția, 29 martie – 2 aprilie 2017  

MEDALIE DE AUR pentru invenția: ”Procedeu de obținere a filmelor subțiri 

din titanat de bariu și stronțiu dopat cu cupru prin metoda RF-sputtering”. Autori: 

Sobetkii Arcadie, Vișan Mihai, Piticescu Roxana Mioara, Ruști Cristina Florentina, Mo-

toc Adrian Mihail, Ionica Marcel, Ulieru Dumitru. 

 
Diplomă obținută la Salonul Internațional de Invenții Geneva 

Geneva, Elveția, 29 martie – 2 aprilie 2017  
 
 
 

  
Salonul Internațional de Invenții Geneva, Elveția, 29 martie – 2 aprilie 2017 

 
 

Salonul EURO INVENT 2017 – European Exhibition of Creativity and Innovation 

 Iași, România, 25 – 27 mai 2017  

MEDALIE DE AUR pentru invenția: ”Process for the recovery of precious metals from electric and electronic 

equipment waste by anodic dissolution in ionic liquids”. Autori: V. Soare, A. M. Popescu, M. Burada, D. Dumitrescu, I. 

Constantin, V. Constantin, M. Buzatu, I. Neacsu, C. Donath. 

MEDALIE DE AUR pentru invenția: ”Process for obtaining hard fusible metals by electrochemical reduction”. 

Autori: V. Soare, I. Surcel, M. Burada, M. Tarcolea, C. Roman. 

MEDALIE DE ARGINT pentru invenția: ”Silver based brazing alloys, with no cadmium contents, with enhanced 

properties, and obtaining method”. Autori: I. Surcel, V. Soare, D. Baron, A. Caragea, M. Radu 
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Diplome obținute la EURO INVENT 2017 
Iași, 25-27 mai 2017 

 
 

 8.2.2. Târguri și expoziții naționale 

 Bursa Națională a Invențiilor Românești 

 București, România, 20 iunie 2017  

DIPLOMĂ DE APRECIERE pentru invenția: ”Procedeu de obținere a filmelor subțiri din titanat de bariu și 

stronțiu dopat cu cupru prin metoda RF-sputtering”. Autori: Sobetkii Arcadie, Vișan Mihai, Piticescu Roxana Mioara, 

Ruști Cristina Florentina, Motoc Adrian Mihail, Ionica Marcel, Ulieru Dumitru. 

DIPLOMĂ DE APRECIERE pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare 

– IMNR. 

Salonul Cercetării și Inovării UGAL INVENT 2017 

 Galați, România, 20 iunie 2017  

MEDALIE DE AUR pentru invenția: ”Structuri tridimensionale pe bază de hidroxiapatită și poliuretan-diol ob-

ținute prin tehnica 3D printing”. Autori: L.M.Popescu, R.M. Piticescu, A.M. Motoc, L.M. Voinea, S.L. Grădinaru, D. 

Ulieru, A. Topor. 

MEDALIE DE ARGINT pentru invenția: ”Procedeu de micro-încapsulare a materialelor cu schimbare de fază 

anorganice pe bază de azotat de potasiu într-un înveliș anorganic nanostructurat din oxid de zinc cu aplicații în sto-

carea energiei termice”. Autori: Radu Robert Piticescu, Maria Dolores Romero-Sanchez, Adrian Mihail Motoc. 

MEDALIE DE BRONZ pentru invenția: ”Procedeu hidrotermal-electro-chimic in situ de obținere a filmelor 

subțiri nanostructurate, din oxid de titan dopat cu Co”. Autori: R.R. Piticescu, C. F. Ruști, R.M. Piticescu, L.M. Popescu. 
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DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ UGAL INVENT pentru invenția: ”Structuri tridimensionale pe bază de hidroxiapatită 

și poliuretan-diol obținute prin tehnica 3D printing”. Autori: L..M. Popescu, R.M. Piticescu, A.M. Motoc, L.M. Voinea, 

S.L. Grădinaru, D. Ulieru, A. Topor. 

DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ UGAL INVENT pentru invenția: ”Procedeu de micro-încapsulare a materialelor cu 

schimbare de fază anorganice pe bază de azotat de potasiu într-un înveliș anorganic nanostructurat din oxid de zinc 

cu aplicații în stocarea energiei termice”. Autori: Radu Robert Piticescu, Maria Dolores Romero-Sanchez, Adrian Mihail 

Motoc. 

DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ UGAL INVENT pentru invenția: ”Procedeu hidrotermal-electro-chimic in situ de ob-

ținere a filmelor subțiri nanostructurate, din oxid de titan dopat cu Co”. Autori: R.R. Piticescu, C.F. Ruști, R.M. Piticescu, 

L.M. Popescu. 

DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ din partea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații 

Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA București, pentru invenția: ”Procedeu hidrotermal-electro-chi-

mic in situ de obținere a filmelor subțiri nanostructurate, din oxid de titan dopat cu Co”. Autori: R.R. Piticescu, C.F. 

Ruști, R.M. Piticescu, L.M. Popescu. 

DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ din partea Institutului Universității Tehnice a Moldovei, pentru invenția: ”Procedeu 

hidrotermal-electro-chimic in situ de obținere a filmelor subțiri nanostructurate, din oxid de titan dopat cu Co”. Au-

tori: R.R. Piticescu, C.F. Ruști, R.M. Piticescu, L.M. Popescu. 

 

  

  

 

 

 

Diplome obținute la UGAL INVENT 2017 

Galați, 19-20 Octombrie 2017 
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UGAL INVENT 2017, Galați, 19-20 Octombrie 2017 

 
Salonul Cercetării Românești 2017 

 București, România, 26 – 27 Octombrie 2017  

DIPLOMĂ DE APRECIERE pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare 

– IMNR. 

 

  

 

 

Salonul Cercetării Românești, București, 26-27 Octombrie 2017 
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9. Prezentarea gradului de atingere a obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare 
 a INCD pentru perioada de certificare 

 
Cercetarea-dezvoltarea reprezintă o activitate sistematică, combinând atât cercetarea fundamen-

tală (dezvoltarea cunoștințelor despre natură și societate materializată prin studii și/sau experimentări de 

laborator), cât și cercetarea aplicativă (descoperirea de cunoștințe științifice și de metode noi în vederea 

aplicării acestora pentru soluționarea unor probleme ale activității practice, îndeosebi ale producției mate-

riale finalizată prin studii de informare-documentare, modele experimentale, experimentări de laborator, 

micropilot).  

În general este deosebit de dificil de determinat eficiența economică a activităților de cercetare-

dezvoltare-inovare deoarece riscul în cercetarea științifică este ridicat, însă reprezintă o necesitate. Activi-

tatea de cercetare-dezvoltare-inovare se realizează având în vedere următoarele aspecte: resursele umane 

existente, potențialul tehnico-științific existent și cel necesar, domeniile specifice prioritare, responsabili-

tățile ce revin personalului de cercetare, valorificarea resurselor financiare alocate. 

În activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare controlul se realizează având în vedere următoarele 

aspecte: 

 activitățile desfășurate în cadrul proiectelor/fazelor contractuale, stadiul lucrărilor de cercetare-dezvol-

tare-inovare față de planul de realizare, indicatorii de rezultat; 

 cheltuielile efectuate, corelarea acestora cu stadiul lucrărilor de cercetare-dezvoltare-inovare și indica-

torii de rezultat. 

În cadrul INCDMNR-IMNR activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare se desfășoară pe baza unui 

Program propriu anual, avizat de Consiliul Științific și aprobat de Consiliul de Administrație, care are în ve-

dere atât mediul intern al institutului (climatul și cultura organizațională, potențialul tehnologic, de infor-

mare și de cunoștințe, resursele umane, dimensiunea, complexitatea), cât și mediul extern al institutului 

(instituții, actori, factori care pot influența performanța și strategia institutului). 
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În tabelul de mai jos sunt prezentați sintetic indicatorii de rezultat ai activității de cercetare-dezvol-

tare-inovare pe plan național și internațional desfășurate în cursul anului 2017. 

 

Nr. INDICATORI DE REZULTAT 2017 OBSERVATII 

1 PUBLICARE 
15 articole în reviste cotate ISI 
5   articole în reviste fără cotație ISI 

Nu s-a utilizat OPEN ACCES 

2 PARTICIPARE LA CONFERINȚE 38 comunicări științifice Fonduri prevăzute în cadrul pro-
iectelor 
Promovarea rezultatelor proiec-
telor de cercetare, a institutului, 
noi parteneriate 

3 WORKSHOP 2 workshop-uri organizate Promovarea rezultatelor proiec-
telor de cercetare, a institutului, 
noi parteneriate 

4 ÎNTALNIRE PROIECT 4 întâlniri de proiect organizate Evaluarea stadiului proiectelor 
Nu au fost necesare fonduri 
pentru deplasare 

5 PROPUNERE BREVET 6 propuneri de brevete naționale 
2 propuneri de brevete europene 

Taxe prevăzute în cadrul proiec-
telor aflate în derulare 

6 PROPUNERE PROIECT propuneri proiecte naționale 
propuneri proiecte internaționale 

Atragere de noi fonduri pentru 
activitatea CD 

7 MONITORIZARE/ 
AVIZARE FAZE CONTRACTUALE 

48 faze avizate Evaluarea stadiului proiectelor 

8 PREGATIRE / FORMARE PROFESI-
ONALA 

9 stagii doctorat 
2 stagii master 

Fondurile au fost prevăzute în 
cadrul  fazelor contractuale sau 
au fost utilizate surse proprii 

9 CONTRACTE DIRECTE   
Laborator Analize Fizice și Chimice, 
Caracterizări microscopice  
(nr. comenzi / val. lei) 

126 / 159.106 lei Fonduri atrase de la beneficiari 
externi valorificând expertiza 
unică în domeniul științei și ingi-
neriei materialelor, în principal 
metale neferoase și rare 

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

48 / 137.547 lei 
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10. Surse de informare și documentare din patrimoniul  
științific și tehnic al INCDMNR-IMNR 

 
 IMNR a participat ca membru fondator în consorțiul proiectului ANELIS Plus, care are drept obiectiv principal 

asigurarea accesului la resursele electronice de informare documentare științifice și tehnice. 

 Biblioteca institutului conține un număr de peste 2000 de lucrări științifice și tehnice de specialitate, editate 

în țară și străinătate. 

Reviste intrate în institut: 

 Optoelectronics and Advanced Materials, 12 volume /2017, ISSN 14544164 

 Advanced Materials Rapid Communications, 12 volume /2017, ISSN 18426573 

 Revista Română de Materiale, 4 volume / 2017, ISSN 1583-3186 

Standarde intrate în institut: 

 SR 13547-1/Noiembrie 2012Model de dezvoltare a afacerii prin inovare. Partea 1: Managementul 

inovării. Principii generale și linii directoare 

 SR 13547-2/Noiembrie 2012 Model de dezvoltare a afacerii prin inovare. Partea 2: Managementul 

proprietății intelectuale. Principii generale și linii directoare 

 SR 13547-3/Noiembrie 2012 Model de dezvoltare a afacerii prin inovare. Partea 3: Transfer tehnolo-

gic. Principii generale și linii directoare 

 SR 13547-4/Noiembrie 2012 Model de dezvoltare a afacerii prin inovare. Partea 4: Evaluarea capa-

bilității de inovare și a performanței managementului inovării 

 SR 13572/decembrie 2016 Sisteme de management al inovării (SMIn). Cerințe 

Cărți intrate în institut: 

 Elliot Gindis, Up and runing with AutoCAD 2017,1st Edition, Elsevier textbooks, 2016 

 Ron Mertens, The Graphene Handbook, 2017 Edition 

 

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

În cursul anului 2017 Institutul a fost supus unui număr de 7 controale: 

 2 controale CNCAN 

 5 controale ANAF – Contribuabili mijlocii. Scopul controalelor efectuate de ANAF a fost ve-

rificarea legalității privind restituirea TVA aferent achizițiilor pentru derularea proiectelor 

POC-E și POC-G. 

Aceste controale nu au constatat deficiențe. 
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12. Concluzii 

 
Anul 2017 a fost pentru INCDMNR-IMNR un an în care institutul a traversat momente importante și 

atestă faptul că misiunea asumată în domeniul științei și ingineriei materialelor pe bază de metale nefe-

roase și rare a fost îndeplinită cu succes. 

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

onal, prezența activă și competitivitatea la nivel național și internațional datorită expertizei, infrastructurii, 

rețea de agenți economici utilizatori, participarea în consorții multidisciplinare, re-acreditarea ISO 9001, 

atragerea de resurse financiare din servicii pentru firme private. 

Direcțiile de cercetare-dezvoltare ale IMNR sunt adecvate pentru a face față schimbărilor din etapa 

actuală, sub rezerva că trebuie cuantificate mai bine pentru a reduce punctele slabe și amenințările. În 

acest scop INCDMNR-IMNR a luat măsuri pentru angajarea unui număr mai mare de tineri cercetători pen-

tru a asigura masa critică necesară utilizării noilor echipamente, utilizarea de noi metode inovative pentru 

creșterea competitivității la nivel internațional, realizarea unui spin-off în domeniul de competență al 

INCDMNR în cadrul competiției POC în desfășurare. Centrul  de cercetări HighPT-MET va permite integrarea 

cu succes a tehnologiilor TRL 4 si TRL 5 elaborate de institut în dezvoltarea unor noi direcții, programe și 

proiecte: 

 utilizarea judicioasă pe întregul ciclu de viață a resurselor non-energetice; 

 înlocuirea unor materiale deficitare; 

 obținerea de materiale avansate și nanomateriale multifuncționale sub formă de acoperiri și 

filme subțiri pentru domeniile high-tech; 

 participarea în elaborarea de propuneri de proiecte europene în cadrul Programului HORIZON 

2020, ERA-NET, etc. 

 dezvoltarea de parteneriate regionale, naționale și europene pentru a crește impactul cercetării-

dezvoltării cu marca INCDMNR-IMNR; 

 participarea activă la activitățile clusterelor naționale MHTC Măgurele și roHEALTH. 

În concluzie putem considera că prezentul raport evidențiază într-un mod echilibrat realizările, pro-

blemele și oportunitățile care constituie drumul nostru de urmat în viitor. 
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Perspective/priorități pentru perioada următoare de raportare 
 

Prioritățile INCDMNR-IMNR pentru anul 2018 presupun adaptarea institutului atât la piața internă, cât și la piața externă. În tabelul de mai jos sunt prezentate 

direcțiile prioritare ale INCDMNR-IMNR pentru anul 2018, precum și resursele financiare care se au în vedere pentru realizarea obiectivelor propuse. Resursele financiare se 

referă atât la fondurile din proiectele în derulare, cât și la atragerea de noi surse de finanțare. 

 

Priorități 
Planificare operațională 

Obiective Activități Analiza costurilor Surse de finanțare Termene/responsabili 

Implementarea mana-
gementului de resurse 
umane performant 

Asigurarea ma-
sei critice de 
personal 

Analiza situației prezente a resurselor exis-
tente în cadrul IMNR; 
Analiza Previziunilor de dezvoltare; 
Elaborarea Planului de formare, promovare 
și recrutare personal;  
Cursuri de specializare în domeniile: propri-
etate intelectuală, achiziții publice, manage-
ment inovare, broker tehnologii; 
Mobilități / stagii de pregătire 

Costuri salariale, pentru in-
struire personal, administra-
tive 

Proiecte naționale și internaționale în de-
rulare 
Surse proprii (microproducție, servicii ana-
lize și tehnologice) 

Permanent/ 
Director General 
Director Științific 
Șef Birou Resurse Umane 
Șefi Laboratoare și compartimente 
funcționale 

Creșterea gradului de 
atragere de fonduri din 
surse private 

Reducerea de-
pendenței de 
fonduri buge-
tare 

Elaborare plan de măsuri pentru: diversifi-
care servicii tehnologice, extinderea acredi-
tarii RENAR, diversificare microproducție 
(produse finite) 

Costuri salariale, pentru 
acreditare RENAR, pentru 
investiții în infrastructură la 
microproducție și analize; 
administrative 

Proiecte din cadrul Programului Nucleu 
Surse proprii (microproducție, servicii ana-
lize și tehnologice) 

Permanent/ 
Director General 
Director Științific 
Director Economic 
Șef serviciu achiziții publice 
Șefi Laboratoare  

Implementarea siste-
mului de management 
al inovării conform 
ASRO SR 13572 

Asigurarea ma-
sei critice de re-
zultate CD valo-
rificabile 

Elaborare proceduri specifice în vederea 
certificării  

Costuri salariale, pentru 
acreditare și pentru instruire 
personal    

Surse proprii (microproducție, servicii ana-
lize și tehnologice) 
 

Director General 
Manager de inovare 
Director Științific 
Director Economic 
Șef serviciu achiziții publice 
Șefi Laboratoare 

Creșterea capacității de 
inovare, transfer tehno-
logic și de 

Valorificarea re-
zultatelor cerce-
tării 

Analiza de piață 
Analiza și evaluarea brevetelor 
Veghea tehnologică 

Costuri salariale, de docu-
mentare, acces la baze de 
date, de deplasare, disemi-
nare, cu mentenanță și 

Proiect internațional H2020 Twinning /SU-
PERMAT, redevențe din drepturi de pro-
prietate intelectuală, proiecte din 

Permanent/ 
Director General 
Director CTT-AVANMAT 
Manager Inovare 
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Priorități 
Planificare operațională 

Obiective Activități Analiza costurilor Surse de finanțare Termene/responsabili 

comercializare a drep-
turilor de proprietate 
intelectuală 

Activități pentru dezvoltarea creativității și 
dezvoltarea unor noi produse 
Evaluarea procesului de inovare 
Crearea unui sistem de gestiune a datelor 
privind ideile de inovare 
Organizarea unor manifestări științifice 

îmbunătățirea rețelei de cal-
culatoare, administrative 

Programul Nucleu, Proiectele naționale 
/internaționale în derulare 
Surse noi de finanțare:  
Identificarea posibilităților de finanțare CTT 
prin Programele Operaționale 
Proiect G pentru materiale cu diverse apli-
cații (în medicină, energie, etc.); Spin-off-uri 

Șefi Laboratoare 
Administrator rețea 
Șef Serviciu tehnic, marketing, pro-
grame, diseminare, relații mass-
media 

Creșterea gradului de 
atragere de proiecte fi-
nanțate din fonduri na-
ționale, structurale și 
europene 

Asigurarea sta-
bilității econo-
mice a institutu-
lui  

Identificarea și accesarea tipurilor de apeluri 
lansate la nivel național / internațional 
Promovarea institutului 
Participarea în Clustere Naționale și Plat-
forme Tehnologice, Rețele naționale și In-
tern 
Îmbunătățirea infrastructurii de cercetare 

Costuri salariale, de docu-
mentare, de deplasare și di-
seminare, pentru mente-
nanță și up-grade echipa-
mente, administrative 

Proiectele din Programul Nucleu 
Proiectele naționale /internaționale în de-
rulare 
Surse proprii  
Surse finanțare noi: 
Competiții naționale și internaționale; Fon-
duri structurale 
Proiecte H2020  

Permanent/ 
Director General 
Director Științific 
Director Economic 
Șef serviciu achiziții publice 
Șefi Laboratoare 
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ANEXA 1 

RAPORT AL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU ANUL 2017 

 
 

Activitatea  Consiliului de Administrație s-a desfășurat conform prevederilor din H.G. 2115/2004, privind în-

ființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare  pentru Metale Neferoase și Rare – IMNR. 

 Componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin următoarele Ordine: Ordinul MECS 

5122/01.09.2015, Ordinul MEC 6797/16.11.2015, Ordinul MENCS 6251/29.12.2016 și Ordinul 6259/30.12.2016 după 

cum urmează: 

 Președinte:  Dr.Ing. Piticescu Mioara Roxana  
Director General INCDMNR -IMNR  
Ordin 6251/29.12.2016 
 

 Membrii: Dr.Ing. Gherghe Liliana 
   Președinte Consiliu Științific 
   Ordin MECS 5797/16.11.2015 

   Mălureanu Simona 
   Reprezentant al ANCSI 

Ordin 6259/30.12.2016 

Tudor Adriana Tatiana 
Reprezentant MFP  
Ordin 5122/01.09.2015 

Popescu Laura 
Reprezentant MFPSPV 
Ordin 5122/01.09.2015 

Vasiliu Florin Dan-Specialist CS 1 
INCDFM Măgurele 
Ordin 6259/30.12.2016 

Kuncser Victor-Specialist CS1 
INCDFM Măgurele 
Ordin 6259/30.12.2016 

 
Secretar: Ec. Șcrab Marius 
  Director Economic INCDMNR-IMNR 
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În anul 2017, Consiliul de Administrație al INCDMNR-IMNR și-a îndeplinit în conformitate cu prevederile le-

gale în vigoare (H.G. 2115/2004), atribuțiile pentru buna desfășurare a activității INCDMNR-IMNR pe baza convoca-

toarelor emise de Președintele Consiliului de Administrație, ținându-se cont de: Planul de cercetare și Strategia ma-

nagerială a INCDMNR-IMNR. 

 S-au analizat, avizat și aprobat următoarele documente: 

În domeniul științific: 

 Raportul privind activitatea științifică a INCDMNR-IMNR pentru 2017 și adoptarea de măsuri pentru îmbunătă-

țirea activității desfășurate, în concordanță cu Planul Național de Cercetare-Dezvoltare-Inovare și Strategia 

INCDMNR; 

 Situația contractelor de cercetare pe anul 2017; 

 Propunerea de proiect Spin-Off; 

 Informarea privind stadiul participării Institutului la noile competiții lansate de MCI. 

În domeniul economico-financiar: 

 Realizarea indicatorilor economico-financiari lunari ai institutului; 

 Realizarea indicatorilor economico-financiari preliminați ai institutului pe anul 2016 și anul 2017; 

 Analiza modului de desfășurare a operațiunilor de casare a activelor din patrimoniul institutului, în conformitate 

cu prevederile legale, respectând durata normată de viață a acestora; 

 Aprobarea casării și valorificării unor bunuri conform inventarierii patrimoniului în anul 2017; 

 Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniale a INCDMNR IMNR la 31.12.2016; 

 Aprobarea Planului de Achiziții pe anul 2017; 

 Analizarea lunară a Planului de Investiții și propuneri pentru utilizarea eficientă a fondurilor; 

 Aprobarea bilanțului contabil al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare 

– IMNR la data de 31.12.2016, a contului de profit și pierdere, aprobarea raportului de gestiune privind activi-

tatea economico-financiară desfășurată în anul 2016 și a Raportului de audit la 31.12.2016; 

 Aprobarea amortizării contabile și fiscale pentru anul 2017; 

 Aprobarea suplimentării plafonului de credite overdraft  până la nivel maxim de 1.500.000 lei pe 1 an cu  gaj 

fără deposedare pe mijloace fixe; 

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

FMI; 

 Avizarea proiectului de BVC 2017, propunere pentru aprobare de către Ministerul Educației Naționale, măsuri 

pentru aplicarea acestuia conform ordinului ministrului; 

 Analiza lunară a fluxurilor de trezorerie și propuneri pentru îmbunătățirea acestora; 

 Aprobarea reactualizării Planului de Achiziții pe anul 2017; 

 Avizarea rectificării B.V.C. 2017; 

 Aprobarea închirierii de spații disponibile; 
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 Aprobarea criteriilor de performanță instituțională ale Directorului General prevăzute în oferta managerială. 

În domeniul organizatoric – funcțional: 

 Aprobarea Raportului de activitate al INCDMNR pentru anul 2016; 

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

gațiilor institutului fată de stat; 

 Aprobarea modificării structurii organizatorice și funcționale a INCDMNR- IMNR(organigrama); 

 Analiza și aprobarea Planului de audit intern pentru anul 2017; 

 Analiza și aprobarea misiunilor de audit intern realizate în anul 2017; 

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

form OSGG 400/2015; 

 Avizarea – reacreditării Centrului de Transfer Tehnologic; 

 Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al INCDMNR –IMNR; 

 Modificarea structurii organizatorice a Consiliului de Administrație conform Ordinul MECS 5122/01.09.2015, 

Ordinul MEC 6797/16.11.2015, Ordinul MENCS 6251/29.12.2016 și Ordinul 6259/30.12.2016 

 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de Direcție. 

 

În domeniul resurselor umane: 

 Aprobarea programului de activitate al Institutului în perioada sărbătorilor, respectiv aprobarea planificării C.O. 

la nivel de institut; 

 Aprobarea ștatului de funcții în corelație cu Organigrama INCDMNR-IMNR pe anul 2017; 

 Analiză și propuneri pentru îmbunătățirea structurii organizatorice a INCDMNR-IMNR; 

 Modificarea Regulamentului de acordare a gradelor profesionale și încadrare pe funcții; 

 Aprobarea metodologiei de evaluare a personalului; 

 Desemnarea comisiei de negociere a C.C.M. al INCDMNR-IMNR; 

 Aprobarea componenței comisiilor de concurs angajare și promovare și de soluționare a contestațiilor în cazul 

angajărilor; 

 Validarea rezultatelor concursurilor de angajare; 

 Aprobarea metodologiei de concurs pentru postul de Director Științific; 

 Aprobarea alinierii salariilor personalului conform OUG  nr. 79/2017 ca urmare a transferului contribuțiilor de 

la angajator la angajat începând cu 01.01.2018. 
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ANEXA 2.1 

VENITURI REALIZATE PRIN CONTRACTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE FINANTATE DIN FONDURI PUBLICE 

Nr.crt. Denumire proiect Program Perioada Nr. contract 
Autoritatea 

Contractanta 

Valoare Contract 2016 Valoare Contract 2017 

Total (lei) 
Din care 

utilizate de 
INCDMNR 

Total (lei) 
Din care utili-

zate de 
INCDMNR 

1 

Noi concepte și metode pentru efi-
cientizarea obținerii și utilizării re-
surselor de metale neferoase și 
substituția materialelor critice / 
ECOINTELMAT 

Program Nucleu 2016-2017 12 N/2016 ANCS 3.266.714 3.266.714 4.007.698 4.007.698 

TOTAL          3.256.380 3.256.380 4.007.698 4.007.698 

Programe PNCDI II, III (inclusiv cofinanțări pentru FP6, FP7, etc)  

2 

Sistem rapid de proces și producție 
pentru producția cu randament, 
flexibilitate și eficiență ridicată a 
componentelor miniaturizate fa-
bricate dintr-o gamă largă de ma-
teriale / µFAST 

PN II Capacități 2013-2017 
235 

EU/05.09.2013 UEFISCDI 98.374 98.374 16.387 16.387 

3 

Centrul virtual pentru integrarea 
metodelor inovative de sinteză și 
procesare a materialelor pentru 
operare în condiții extreme / SU-
PERMAT 

PN III 2016-2019 
SUPERMAT 

H2020-692216-
RO/2016 

UEFISCDI 32.350 32.350 72.250 72.250 

4 

Identificarea comunităților micro-
biene funcționale și evaluarea po-
tențialului de mineralizare (bioso-
lubilizarea) pentru materiale cri-
tice high-tech / BioCriticalMetals 

PN III-ERAMIN 2016-2018 16/2016 UEFISCDI 147.555 147.555 125.460 125.460 

5 

Demonstrarea conceptului tran-
slațional al micro-nanoparticulelor 
spintronice pentru terapia vibrați-
onală non-termică a glioblastome-
lor / NANOVIBER 

PN III – ERA-NET 2017-2020 1/2017 UEFISCDI - - 322.200 322.200 
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Nr.crt. Denumire proiect Program Perioada Nr. contract 
Autoritatea 

Contractanta 

Valoare Contract 2016 Valoare Contract 2017 

Total (lei) 
Din care 

utilizate de 
INCDMNR 

Total (lei) 
Din care utili-

zate de 
INCDMNR 

6 

Aliaje cu entropie înaltă cu propri-
etăți mecanice predictibile obți-
nute prin modelare computațio-
nală / HEAMODELL 

PN III – ERA-NET 2017-2020 75/2017 UEFISCDI - - 137.205 137.205 

7 
Noi aliaje cu entropie înaltă cu ca-
racteristici superioare pentru apli-
cații medicale / BIOHEA 

Programul 2 – Creș-
terea competitivită-
ții economice româ-

nești prin CDI 

2017-2018 134PED/2017 UEFISCDI - - 423.000 190.000 

8 

Metodă de obținere a microcapsu-
lelor sferice din ZnO nanostructu-
rat și materiale cu schimbare de 
fază pentru îmbunătățirea confor-
tului termic al vestimentației des-
tinate unor aplicații speciale / 
CONTERM 

Programul 2 – Creș-
terea competitivită-
ții economice româ-
nești prin CDI (Cec 

de inovare) 

2017-2018 9CI/2017 UEFISCDI - - 50.000 50.000 

9 

Sisteme de protecție termică din 
ceramică avansată dezvoltate prin 
tehnologia de depunere combina-
torială EB-PVD / ANDROTECH 

Programul de Cer-
cetare-Dezvoltare 
pentru Tehnologie 
Spațială și Cerce-
tare Avansată – 

STAR 

2017-2019 163/2017 
Agenția Spați-

ală Română 
(ROSA) 

- - 638.356 638.356 

TOTAL           278.279 278.279 1.784.858 1.784.858 

Program sectorial  

10 

Registrul național al rezervelor se-
cundare de materii prime cu im-
portanță economică rezultate din 
reziduurile miniere 

Sectorial  2017-2018 9PS/2017 MCI - - 2.000.000 400.000 

TOTAL      - - 2.000.000 400.000 

FP7, H2020 (nu se include cofinanțarea buget de stat)  
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Nr.crt. Denumire proiect Program Perioada Nr. contract Autoritatea 
Contractanta 

Valoare Contract 2016 Valoare Contract 2017 

Total (lei) 
Din care 

utilizate de 
INCDMNR 

Total (lei) 
Din care utili-

zate de 
INCDMNR 

11 

Sistem rapid de proces și producție 
pentru producția cu randament, 
flexibilitate și eficiență ridicată a 
componentelor miniaturizate fa-
bricate dintr-o gamă largă de ma-
teriale / µFAST 

PC7 2013-2017 
608720-Micro-

FAST/ 01.09.2013 
UE 222.655 222.655 63.326 63.326 

12 

Dezvoltarea unei metode ne-inva-
zive de testare a respirației pentru 
diagnosticul timpuriu al bolilor tro-
picale / TROPSENSE 

Horizon 2020 2015-2018 
H2020-TROP-

SENSE-
645758/2016 

UE 81.884 81.884 109.952 109.952 

13 

Sistem metalurgic inovativ integrat 
pentru a beneficia eficient de mi-
nereurile și concentratele polime-
talice complexe și sărace / INTMET 

Horizon 2020 2016-2019 
H2020-INTMET-

689515/2016 
UE 202.503 202.503 669.538 669.538 

14 

Centrul virtual pentru integrarea 
metodelor inovative de sinteză și 
procesare a materialelor pentru 
operare în condiții extreme / SU-
PERMAT 

Horizon 2020 2016-2019 
SUPERMAT 

H2020-692216-
EU/2016 

UE 239.965 239.965 358.373 358.373 

15 
Biomateriale și tehnici fizice avan-
sate pentru cardiologie regenera-
tivă și neurologie – BIONECA 

COST 2017-2021 CA16122 UE 0 0 0 0 

16 
Soluții pentru materii prime critice 
în condiții extreme / CRM-EX-
TREME 

COST 2015-2019 CA15102 UE 0 0 0 0 

17 
Încurajarea cercetării europene în 
depunerea straturilor atomice / 
HERALD 

COST 2014-2018 MP1402 UE 0 0 0 0 

TOTAL           747.007 747.007 1.201.189 1.201.189 
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Nr.crt. Denumire proiect Program Perioada Nr. contract 
Autoritatea 

Contractanta 

Valoare Contract 2016 Valoare Contract 2017 

Total (lei) 
Din care 

utilizate de 
INCDMNR 

Total (lei) 
Din care utili-

zate de 
INCDMNR 

Fonduri structurale  

18 

Metode inovative pentru crește-
rea proprietăților de stocare a 
energiei termice la temperaturi ri-
dicate a materialelor cu schimbare 
de fază / ENERHIGH 

POC 2016-2019 
ENERHIGH-”FS” 

E/2016 
POC 122.831 122.831 1.575.158  1.575.158 

19 

Promovarea tehnologiilor necon-
venționale eco-eficiente de recu-
perare a metalelor utile din deșe-
uri industriale prin crearea de par-
teneriate pentru transfer de cu-
noștințe cu agenți economici / 
TRANSECOTEH 

POC 2016-2019 TRANSECOTEH-
17/01.09.2016 

POC 278.505 278.505 965.300 965.300 

TOTAL           401.336 401.336 2.540.458 2.540.458 

TOTAL GENERAL         4.683.002 4.683.002 11.534.203 9.934.203 
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ANEXA 2.2 

VENITURI REALIZATE PRIN CONTRACTE  DE CERCETARE-DEZVOLTARE FINANȚATE DIN FONDURI PRIVATE 
 

Nr.crt. Nr. contract 

Valoare Contract 
2016 

Valoare Contract 2017 

Total (lei) Total (lei) 

1 STIMPEX SA (cofinanțare proiect 9CI/2017) - 5.000  

2 Analize terți 99.118 159.106 

TOTAL   99.118 164.106 
 

ANEXA 3 

7.1.1. LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE/TEHNICE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE COTATE ISI 
 

1. M.L. Grilli, T. Bellezze, E. Gamsjäger, A. Rinaldi, P. Novak, S. Balos, R. R. Piticescu, M. L. Ruello, ”Solutions For 

Critical Raw Materials Under Extreme Conditions: a Review”, Materials, vol. 10 nr. 3, 2017,285-307 

2. R. Tutuianu, L. M. Popescu, M. B. Preda, A-M. Roșca, R. M. Piticescu, A. Burlacu, ”Evaluation of the Ability of 

Nanostructured PEI-Coated Iron Oxide Nanoparticles to Incorporate Cisplatin during Synthesis”, Nanomate-

rials 2017, vol. 7, 314 

3. C. Gaidau, A. Petica, M. Ignat, L. M. Popescu, R. M. Piticescu, I. A. Tudor, R. R. Piticescu, ”Preparation of Silica 

Doped Titania Nanoparticles with Thermal Stability and Photocatalytic Properties and their Application for 

Leather Surface Functionalization”, Arabian Journal of Chemistry, 2017, vol. 10, iss. 7, 985-1000 

4. C.F. Ruști, V. Bădiliță, A.M. Sofronia, D. Taloi, E.M. Anghel, F. Maxim, C. Hornoiu, C. Munteanu, R.M. Piticescu, 

S. Tănăsescu, ”Thermodynamic properties of the Ba0.75Sr0.25TiO3 nanopowders obtained by hydrothermal 

synthesis”, Journal of Alloys and Compounds 693 (2017), 1000-1010 

5. Laura Bărbulescu, Alina Bădănoiu, Adrian Nicoară, Cristian Pîrvu, ”Utilizarea unor deșeuri de titan ca substi-

tuent al agregatului folosit pentru producerea mortarelor de ciment Portland”, Revista Română de Materiale, 

Vol.1, nr.1/2017, 16-23 

6. A. M. Popescu, C. Donath, E. I. Neacșu, V. Soare, I. Constantin, M. Burada, D. V. Dumitrescu, K. Yanuskevich, 

V. Constantin, ”The Use of Deep Eutectic Solvents Ionic Liquids for Selective Dissolution and Recovery of Sn, 

Pb and Zn from Electric and Electronic Waste (WEEE)”, Revista de Chimie, vol.68, no. 9 (2017), 1963-1968 

7. Anca Cruceanu, Rodica Zăvoianu, Octavian Dumitru Pavel, Mihaela Florea, Luminița Mara, ”Alternative valo-

rization of red mud waste as functional materials with catalytic activity for sulfide oxidation in wastewater”, 

International Journal of Environmental Science and Technology (Int.J.Environ.Sci.technol.), 15(4), July 2017, 

1-14 
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8. T. Sandu, A. Sârbu, R. Zăvoianu, C. P. Spătărelu, M. Florea, C. Bradu, E. L. Mara, D. V. Drăguţ, E. Alexandrescu, 

A. Zaharia, A. L. Radu, ”New Ways to Use Red Mud Waste as Raw Material for Inorganic-Organic Hybrid 

Hydrogels”, International Journal of Mineral Processing , 169 (2017) 111-118 

9. Oana Cătălina Mocioiu, Ana-Maria Mocioiu, Alexandru Marin, Maria Zaharescu, ”Study of historical lead sili-

cate glasses and their preservation by silica coating”, Ceramics International, Volume 43, Issue 1, Part A, 

January 2017, 77-83. 

10. Prună, A., Cembrero, J., Pullini, D., Mocioiu, A.M., Busquets-Mataix, D., ”Effect of reduced graphene oxide on 

photocatalytic properties of electrodeposited ZnO”, Applied Physics A: Materials Science and Processing, 

123(12),792 

11. Drăguț, D.V., Bădiliță, V.,  Motoc, A.M.,  Piticescu, R.R.,  Zhao, J.,  Hijji, H.,  Conte, L., ”Thermal stability and 

field assisted sintering of cerium-doped YSZ ceramic nanoparticles obtained via a hydrothermal process”, 

Manufacturing Review, Volume 4, 2017, Article number 2017009 

ANEXA 3.1 

7.1.3. CITĂRI ÎN REVISTE DE SPECIALITATE COTATE ISI. 
 

(Autori, Lucrarea citată, Revista, Anul publicării, Număr citări) 
 
 

Nr. Lucrare Nr.  
citări 

1 

M. A. Deriu, L. M. Popescu, M. F. Ottaviani, A. Danani, R.M. Piticescu, Iron oxide/PAMAM nanos-

tructured hybrid systems. Combined computational and experimental studies, Journal of Materi-

als Science, vol. 51, nr. 4, pag. 1996-2007, 2016 

2 

12. A. Stănoiu, R. M. Piticescu, C. E. Simion, C. F. Ruști-Ciobota, O. G. Florea, V. S. Teodorescu, P. Osiceanu, A. 

Sobetkii, V. Bădiliță, ”H2S selective sensitivity of Cu doped BaSrTiO3 under operando conditions and the as-

sociated sensing mechanism”, Sensors & Actuators, B: Chemical, ISSN: 0925-4005 

13. D. Mitrică, V. Soare, I. Constantin, M. Olaru, V. Drăguț, G. Popescu, C. Predescu, A. Berbecaru, V. Soare, M. 

Ghiță, I. Carcea, ”Influence of composition and as-cast structure on the mechanical characteristics of selected 

high entropy alloys”, Metallurgical and Materials Transactions A, Paper no. E-TP-17-1796-A.D 

14. Marian Burada, Vasile Soare, Ionuț Constantin, Petre Capotă, Valentin Drăguț, Mihai Ghiță,  Ana Maria Julieta 

Popescu, ”Sequential electrodeposition of multilayered Sb-Te/Zn-Sn thin films for thermoelectric applicati-

ons”, Revista de Chimie, ISSN  0034-7752 

15. Ana Maria Popescu, Vasile Soare, Cristina Donath, Elena Ionela Neacșu, Olga Demidenko, Virgil Constantin, 

”Extraction of metals from electric and electronic waste (WEEE) using sono-electrodeposition in ionic 

liquids”, Journal of Zhejiang University - SCIENCE A, ISSN: 1673-565X 
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Nr. Lucrare Nr.  
citări 

2 

Ioan Albert Tudor, Mirela Petriceanu, Radu-Robert Piticescu, Roxana Mioara Piticescu, Cristian Pre-

descu, Hydrothermal synthesis of doped ZnO and TiO2 nanomaterials: opportunities for textile 

applications, Buletinul Științific UPB, vol. 3, 2014 

1 

3 

L. M. Popescu, C. F. Ruști, R. M. Piticescu, V. Bădiliță, T. Valero, S. Kintzios, T. Buruiana, Synthesis 

and characterization of acid polyurethane – hydroxyapatite composites for biomedical 

applications. Journal of Composite Materials, volume 47, Issue 5 

2 

4 

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

biocompatible properties of hydroxyapatite based composites prepared by an innovative 

synthesis route, Materials Letters, 79 (2012), p.  85–88 

1 

5 

L. M. Popescu,  R. M. Piticescu,  C. F. Rusti, M. Maly, A. Danani, S. Kintzios, M. T. Grinan, Preparation 

and characterization of new hybrid nanostructured thin films for biosensors design, Materials 

Letters, 65 (2011) p.2032-2035 

1 

6 

C. Marinescu, A. Sofronia, Cristina Ruști, Roxana M. Piticescu, Viorel Bădiliță, E. Vasile, R. Baies,   

S. Tanasescu; DSC investigation of nanocrystalline TiO2 powder; Journal of Thermal Analysis Ca-

lorimetry, 103  (2011) p.49-57 

3 

7 

G. Negroiu, L. Zdrentu, R. M. Piticescu, G. C. Chiţanu, I. N. Mihăilescu, Biocompatibility evalua-

tion of a novel hydroxyapatite-polymer coating for medical implants (in vitro tests), Journal of 

Materials Science: Materials în Medicine, 19[4] (2008), 1537-1544  

1 

8 
Piticescu R.R., Piticescu R.M., Monty C.J., Synthesis of Al-doped ZnO nanomaterials with controlled 

luminescence, Journal of the European Ceramic Society, 26 (14), pp. 2979-2983, (2006) 
1 

9 

Roxana M. Piticescu, Gabrielle Charlotte Chitanu, Mihaela Albulescu, Maria Giurginca, Madalina 

Laura Popescu, Witold Łojkowski, Hybrid HAp-Maleic Anhydride Copolymer Nanocomposites Ob-

tained by In Situ Functionalisation, Solid State Phenomena, Vol. 106, pp. 47-56, 2005 

2 

10 

Laura Mădălina Popescu, Roxana M. Piticescu, Ștefania Petrescu, Livia Zdreanță, Ion Mihăilescu, 

Gabriel Socol, Witold Łojkowski, Biocompatibility of hydroxyl-apatite thin films obtained by pulsed 

laser deposition, Rev.Adv.Mater.Sci. 8 (2004), 164-169  

1 

11 
Piticescu, R.M., Piticescu, R.R., Taloi, D., Bădiliță, V., Hydrothermal synthesis of ceramic nanoma-

terials for functional applications, Nanotechnology 14(2), pp. 312-317, 2003  
1 

12 

O. Raita, A. Popa, D. Toloman, V. Bădiliță, R. R. Piticescu, L.M. Giurgiu, Superparamagnetic beha-

vior of ZnFe2O4 nanoparticles as evidenced by EPR, Journal of Optoelectronics and Advanced 

Materials , Vol. 17, No. 9-10, September – October 2015, p.  1314 - 1318 

1 

13 
Adrian Mihail Motoc, Ioan Albert Tudor, Mirela Petriceanu, Viorel Bădiliță, Elena Palomo del Barrio, 

Prasanta Jana, Vanessa Fierro, Alain Celzard, Radu Robert Piticescu, In-situ synthesis and 
1 
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Nr. Lucrare Nr.  
citări 

attachment of colloidal ZnO nanoparticles inside porous carbon structures, Materials Chemistry 

and Physics 161 (2015) 219-227 

14 

S. N. Vâlsan, I. A. Tudor, V. Bădiliță, B. Vasile, O. Raita, R.-R. Piticescu, Hydrothermal synthesis and 

characterization of rod-like co-doped anatase for spintronic applications, Optoelectronics and Ad-

vanced Materials – Rapid Communications, Vol. 7, No. 11-12, 2013, p. 1011-1014 

1 

15 

Georgiou E.P., Achanta S., Dosta S., Fernandez J., Matteazzi P., Kusinski J., Piticescu R.R., Celis J.-

P., Structural and tribological properties of supersonic sprayed Fe-Cu-Al-Al2O3 nanostructured 

cermets, Applied Surface Science, 275 , pp. 142-147, 2013 

2 

16 

M. N. Grecu, D. Macovei, D. Ghica, C. Logofatu, S. Vâlsan, N. G. Apostol, G. A. Lungu, R. F. Negrea, 

R. R. Piticescu, Co-environment and magnetic defects in anatase CoxTi1−xO2nanopowders, Appl. 

Phys. Lett. 102, 161909 (2013) 

1 

17 

T. Strachowski, E. Grzanka, W. Lojkowski, A. Presz, M. Godlewski, S. Yatsunenko, H. Matysiak, R. 

R. Piticescu, C. J. Monty, Morphology and luminescence properties of zinc oxide nanopowders 

doped with aluminum ions obtained by hydrothermal and vapor condensation methods, Journal 

of Applied Physics 102, 073513 (2007) 

1 

18 

Janusz D. Fidelus, Witold Lojkowski, Donats Millers, Larisa Grigorjeva, Krishjanis Smits, Robert R. 

Piticescu, Zirconia Based Nanomaterials for Oxygen Sensors – Generation, Characterisation and 

Optical Properties, Solid State Phenomena, 128:141-150, October 2007 

4 

19 

R.R. Piticescu, Barbara Malic, A. Motoc, C. Monty, Iulia Soare, T. Kosmac, A. Daskobler, Synthesis 

and sintering behaviour of hydrothermally synthesised YTZP nanopowders for ion-conduction ap-

plications, Journal of the European Ceramic Society 24(6):1941-1944, June 2004 

1 

20 
Piticescu R.R., Monty C., Taloi D., Motoc A., Axinte S. Hydrothermal synthesis of zirconia nanoma-

terials, Journal of the European Ceramic Society, 21 (10-11) , pp. 2057-2060, 2001 
6 

21 

T. Velea, D. Taloi, V. Predica, S.L. Gherghe, L. Mara, A. Ispas, E. R. Chiurtu, Establishing the optimal 

parameters for the aqueous oxidation of sulphurous concentrates with lead content, Revista de 

Chimie, 64 (11), pp. 1270-1274, (2013) 

1 

22 

S. Onisei, Y. Pontikes, T. Van Gerven, G. N. Angelopoulos, T. Velea, V. Predica, P. Moldovan, Synthe-

sis of inorganic polymers using fly ash and primary lead slag, Journal of Hazardous Materials, 205-

206, pp. 101-110, (2012) 

10 

23 

Dragos Taloi, Ion Constantin, Liana Maria Vlãdutiu, Liliana Taloi, Teodor Velea, Vasile Predicã, Mat-

hematical Modelling for Optimisation of Lead Electrodeposition from Alkaline Solutions, REV. 

CHIM. (Bucuresti), 60, Nr. 7, 2009, 724-727 

1 

https://aip.scitation.org/author/Yatsunenko%2C+S


  

                                   
     98 

  

Nr. Lucrare Nr.  
citări 

24 

T. Velea, L. Gherghe, V. Predica, Heavy metal contamination in the vicinity of an industrial area 

near Bucharest, Environmental science and pollution research international, 16 Suppl 1, pp. S27-

32, (2009) 

4 

25 

V. Soare, M. Burada, D. V. Dumitrescu, I. Constantin, V. Soare, A. M. J. Popescu, I. Carcea, Innovative 

approach for the valorization of useful metals from waste electric and electronic equipment 

(WEEE), IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 145 (2016), 022039. 

1 

26 

V. Soare, M. Burada, I. Constantin, D. Mitrică, V. Bădiliţă, A. Caragea, M. Târcolea, Electrochemical 

deposition and microstructural characterization of AlCrFeMnNi and AlCrCuFeMnNi high entropy 

alloy thin films, Applied Surface Science, vol. 358 (2015), 533–539 

2 

27 

V. Soare, D. Mitrica, I. Constantin, G. Popescu, I. Csaki, M. Tarcolea,  I. Carcea, The Mechanical and 

Corrosion Behaviors of As-cast and Re-melted AlCrCuFeMnNi Multi-Component High-Entropy Al-

loy, Metallurgical and Materials Transactions A, vol. 46A (2015), 1468-1473.,  

5 

28 

V. Soare, D. Mitrica, I. Constantin, V. Bădiliță, F. Stoiciu, A. M. J. Popescu, I. Carcea, Influence of the 

re-melting on the microstructure, hardness and corrosion behaviour of the AlCoCrFeNiTi high-en-

tropy alloy”, Materials Science And Technology, vol. 31, no. 10 (2015), 1194-1200, 

3 

29 

Oana Catalina Mocioiu, Maria Magdalena Zaharescu, I. Atkinson, Ana-Maria Mocioiu, Petru Bu-

drugeac, Study of Crystallization Process of Soda Lead Silicate Glasses by Thermal and Spectros-

copic Methods, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 117(1), July 2014  

1 

30 

Iuliana Dumitrescu, Ana-Maria Mocioiu, Ovidiu George Iordache, Gheorghe Nicula, Antimicrobial 

functionalization of textile materials with hydrophobins and Ag/ZnO composite nanopowders, In-

dustria textilă 64(6):303-312, January 2013 

1 

31 

Iuliana Dumitrescu, Cristian-Andi Nicolae, Ana Maria Mocioiu, Raluca Augusta Gabor, Margareta 

Grigorescu, Mona Mihailescu, Synthesis and characterization of conductive polymers with enhan-

ced solubility, U.P.B. Sci. Bull., Series A, Vol. 71, Iss. 4, 2009 

2 

32 

Anita-Laura Radu, Andrei Sarbu, Stefania Motoc, Luminita Mara, Victor Fruth-Oprisan, Sorina Ale-

xandra Garea, Stefan Ovidiu Dima, Gheorghe Nechifor, Liliana Sarbu, Horia Iovu, New Method for 

Silicon Nitride Synthesis Via Hybrid Polymer Nanocomposites, Materiale Plastice, 47, Nr. 2, 2010, 

167-172 

1 

33 
I. Florea, R.M. Florea, O. Bălțătescu, V. Soare, R. Chelariu, I. Carcea, High entropy alloys, (2013) 

Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 15 (7-8), 761-767 
1 

 Total 67 
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ANEXA 4 
7.1.4.  BREVETE  DE INVENȚIE (SOLICITATE / ACORDATE) 

 

Brevete invenție solicitate – la nivel național 

1. Stanciu Paul, Piticescu Robert Radu, Motoc Mihail Adrian, Tehnologie de obținere a microcapsulelor 

de ZnO  care conțin un material cu schimbare de fază, A / 01028 / 05.12.2017. 

2. Popescu Laura Mădălina, Piticescu Roxana Mioara, Motoc Adrian Mihail, Voinea Liliana Mary,  Gră-

dinaru (Istrate) Sînziana Luminiță, Ulieru Dumitru, Topor Alexandru, Structuri tridimensionale pe 

bază de hidroxiapatită și poliuretan-diol obținute prin tehnica 3D printing, A/00102/2017 

3. Soare Maria-Laura, Burada Marian, Constantin Ionuț, Olaru Mihai Tudor, Sobetkii Arcadii, Capotă 

Petre, Lupu Andreea Nicoleta, Drăguț Dumitru Valentin, Filme subțiri din aliaje Sn-Ni pentru anozi 

utilizați în baterii litiu-ion și procedeu de obținere, A/01059/8.12.2017 

4. Maria Dolores Romero-Sanchez, Radu R. Piticescu, Adrian M. Motoc, Procedeu de micro-încapsulare 

a materialelor cu schimbare de fază anorganice pe bază de azotat de potasiu într-un înveliș anor-

ganic nanostructurat din oxid de zinc cu aplicații în stocarea energiei termice, A00604/30.08.2017   

5. Marian Burada, Ionuț Constantin, Mitrică Dumitru, Mihai Olaru, Daniela Dumitrescu, Victoria Soare, 

Mihai Ghiță, Valentin Drăguț, Aliaje Sb-Te-Zn-Sn cu proprietăți termoelectrice și procedeu de obți-

nere, A / 00906 / 08.11.2017 

6. Rodica Zăvoianu, Liliana Sârbu, Pavel Octavian Dumitru, Cruceanu Anca, Bradu Corina, Olaru Elena 

Alina, Andrei Sârbu, Sandu Teodor, Bacalum Fănica, Zaharia Anamaria, Mara Luminița, Birjega Ru-

xandra, Cosașu Dan, Olaru Andreea Gabriela, Marioara Cristina Maria, Procedeu de tratare cu oxi-

danți-coagulanți generați din nămol roșu a apelor cu încărcare organică mare, A 

00700/22.09.2017. 

 

Brevete invenție solicitate – la nivel european 

1. Popescu Laura Mădălina, Piticescu Roxana Mioara, Motoc Adrian Mihail, Voinea Liliana Mary,  Gră-

dinaru (Istrate) Sînziana Luminiță, Ulieru Dumitru, Topor Alexandru, Three-dimensional structures 

based on hydroxyapatite and polyurethane diol obtained through 3D printing technology, 

EP17020409.3 / 7 September 2017 

2. Piticescu Radu Robert, Romero-Sanchez Maria Dolores, Motoc Adrian Mihail, Inorganic phase 

change materials based on potassium nitrate micro encapsulation process in a nanostructured 

inorganic zinc oxide shell with application in thermal energy storage, EP17020586.8 / 2017. 

 

Brevete invenție acordate 
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1. Piticescu Radu Robert, Ruști Cristina Florentina, Piticescu Roxana Mioara, Popescu Laura Mădălina, 

Procedeu hidrotermal-electrochimic in situ de obținere a filmelor subțiri nanostructurate din dioxid 

de titan dopat cu cobalt, 129568 / 30.08.2017 

2. Dumitru Mitrică, Vasile Soare, Ionuț Constantin, Marian Burada, Procedeu de obținere in situ a ma-

terialelor compozite de tipul Al-Si/Al, și instalație experimental, 128216 / 28.07.2017 

3. Teodorescu Romanița, Mara Eleonora-Luminița, Sârbu Liliana, Bacalum Fănica, Procedeu de obți-

nere a unor agenți de coagulare prehidrolizați pe bază de aluminiu (cloruri și policloruri), suportați 

pe structuri de tip zeolit natural condiționat, 129362 / 30.03.2017 

4. Georgescu Vasile, Bacalum Fănica, Sârbu Liliana, Mara Eleonora Luminița, Procedeu de neutralizare 

a reziduului de noroi roșu, rezultat la fabricarea aluminei, 127745 / 28.04.2017 

5. Velea Teodor, Predică Vasile, Gherghe Săndica Liliana, Procedeu de oxidare a unor sulfuri metalifere 

din concentrate cu metale neferoase, 128298 / 29.09.2017 

6. Roman Ioan, Vasile Eugeniu, Trușcă Roxana, Soare Maria Laura, Frățilă Corneliu, Dinischiotu Anca, 

Stan Miruna, Electrod și sensor electrochimic pentru măsurarea directă a conținutului de fosfatază 

alcalină din soluții, în scopuri biomedicale, 128556 / 30.08.2017 
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ANEXA 5 

7. 1. 6PRODUSE/SERVICII/TEHNOLOGII REZULTATE DIN ACTIVITĂȚI DE CERCETARE, BAZATE PE BREVETE, OMOLOGĂRI SAU INOVATII PROPRII 
 

Nr. Produse / Servicii / Tehnologii Proiect Beneficiar Contract nr. 

1 Instalație micropilot pentru optimizarea, 
testarea și validarea tehnologiei de obți-
nere a microcapsulelor de ZnO cu conți-
nut PCM 

Metodă de obținere a  microcapsulelor sferice din ZnO nanostructu-
rat și materiale cu schimbare de fază pentru îmbunătățirea confor-
tului termic al vestimentației destinate unor aplicații speciale 

STIMPEX S.A. 9CI/2017 
Proiect PN-III-P2-2.1-CI-
2017-0253   
CEC Inovare 

2 Tehnologie de obținere a microcapsulelor 
de ZnO cu conținut PCM 

Metodă de obținere a  microcapsulelor sferice din ZnO nanostructu-
rat și materiale cu schimbare de fază pentru îmbunătățirea confor-
tului termic al vestimentației destinate unor aplicații speciale 

STIMPEX S.A. 9CI/2017 
Proiect PN-III-P2-2.1-CI-
2017-0253   
CEC Inovare 

3 Metodă de înglobarea și impregnarea 
într-un material textil a microcapsulelor 
de ZnO care conțin PCM.   

Metodă de obținere a  microcapsulelor sferice din ZnO nanostructu-
rat și materiale cu schimbare de fază pentru îmbunătățirea confor-
tului termic al vestimentației destinate unor aplicații speciale 

STIMPEX S.A. 9CI/2017 
Proiect PN-III-P2-2.1-CI-
2017-0253   
CEC Inovare 

4 Microcapsule de ZnO care conțin 1-Tetra-
decanol.    

Metodă de obținere a  microcapsulelor sferice din ZnO nanostructu-
rat și materiale cu schimbare de fază pentru îmbunătățirea confor-
tului termic al vestimentației destinate unor aplicații speciale 

STIMPEX S.A. 9CI/2017 
Proiect PN-III-P2-2.1-CI-
2017-0253   
CEC Inovare 

5 Microcapsule de ZnO care conțin ceară de 
palmier 

Metodă de obținere a  microcapsulelor sferice din ZnO nanostructu-
rat și materiale cu schimbare de fază pentru îmbunătățirea confor-
tului termic al vestimentației destinate unor aplicații speciale 

STIMPEX S.A. 9CI/2017 
Proiect PN-III-P2-2.1-CI-
2017-0253   
CEC Inovare 

6 Tehnologie laborator topire DEEE /sepa-
rare fracție metalică în câmp de micro-
unde 
 

Tehnologie inovativă și ecologică de recuperare a metalelor nefe-
roase din deșeurile provenite de la echipamentele electrice și elec-
tronice (DEEE) prin utilizarea energiei microundelor ECOMICROREC 

Universitatea Politehnica din Bucu-
rești, Facultatea de Știința si Ingine-
ria Materialelor 

PNCD II 82/2014 ECRO-
MICROREC 

7 Tehnologie laborator solubilizare fracție 
metalică și recuperare metale utile prin 
metode hidro și electrometalurgice 

Tehnologie inovativă și ecologică de recuperare a metalelor nefe-
roase din deșeurile provenite de la echipamentele electrice și elec-
tronice (DEEE) prin utilizarea energiei microundelor ECOMICROREC 

Universitatea Politehnica din Bucu-
rești, Facultatea de Știința si Ingine-
ria Materialelor 

PNCD II 82/2014 ECRO-
MICROREC 

8 Tehnologie laborator separare / recupe-
rare metale utile prin solubilizare anodică 

Tehnologie inovativă și ecologică de recuperare a metalelor nefe-
roase din deșeurile provenite de la echipamentele electrice și elec-
tronice (DEEE) prin utilizarea energiei microundelor ECOMICROREC 

Universitatea Politehnica din Bucu-
rești, Facultatea de Știința si Ingine-
ria Materialelor 

PNCD II 82/2014 ECRO-
MICROREC 



 

                                        103 
  

Nr. Produse / Servicii / Tehnologii Proiect Beneficiar Contract nr. 

9 Tehnologie separare/recuperare metale 
utile prin electroliză în lichide ionice 

Tehnologie inovativă și ecologică de recuperare a metalelor nefe-
roase din deșeurile provenite de la echipamentele electrice și elec-
tronice (DEEE) prin utilizarea energiei microundelor ECOMICROREC 

S.C. CLAUDIU TOPROM S.R.L PNCD II 82/2014 ECRO-
MICROREC 

10 Tehnologie laborator de elaborare, tur-
nare și tratament termic aliaj cu entropie 
înaltă Al0,3Cr1,5Fe1,5MnNi0,5 pentru 
role laminar   

Noi aliaje/compozite cu entropie înaltă, cu proprietăți mecanice și 
anticorozive superioare, pentru aplicații la temperaturi ridicat   
HEADURCOR 

Universitatea Politehnica din Bucu-
rești, Facultatea de Știința si Ingine-
ria Materialelor 
Universitatea Tehnică Gheorghe 
Asachi din Iași, Facultatea de Știința 
si Ingineria Materialelor 
S.C. RANCON S.A. 

PNCD II 270/2014 
HEADURCOR 

11 Tehnologie de obținere role laminor din 
aliaj cu entropie înaltă   

Noi aliaje/compozite cu entropie înaltă, cu proprietăți mecanice și 
anticorozive superioare, pentru aplicații la temperaturi ridicate  / 
HEADURCOR 

Universitatea Politehnica din Bucu-
rești, Facultatea de Știința si Ingine-
ria Materialelor 
Universitatea Tehnică Gheorghe 
Asachi din Iași, Facultatea de Știința 
si Ingineria Materialelor 
S.C. RANCON S.A. 

PNCD II 270/2014 
HEADURCOR 

12 Tehnologie laborator de obținere a com-
pozitelor HEA/Gr prin aliere mecanică 
pentru realizarea bucșelor de laminor   
 

Noi aliaje/compozite cu entropie înaltă, cu proprietăți mecanice și 
anticorozive superioare, pentru aplicații la temperaturi ridicate   / 
HEADURCOR 

Universitatea Politehnica din Bucu-
rești, Facultatea de Știința si Ingine-
ria Materialelor 
Universitatea Tehnică Gheorghe 
Asachi din Iași, Facultatea de Știința 
si Ingineria Materialelor 
S.C. RANCON S.A. 

PNCD II 270/2014 
HEADURCOR 

13 Tehnologie obținere bucșe de laminor din 
compozite HEA/Gr prin aliere/ meca-
nică/presare/sinterizare 

Noi aliaje/compozite cu entropie înaltă, cu proprietăți mecanice și 
anticorozive superioare, pentru aplicații la temperaturi ridicate  / 
HEADURCOR 

Universitatea Politehnica din Bucu-
rești, Facultatea de Știința si Ingine-
ria Materialelor. 
Universitatea Tehnică Gheorghe 
Asachi din Iași, Facultatea de Știința 
si Ingineria Materialelor. 
S.C. RANCON S.A. 

PNCD II 270/2014 
HEADURCOR 

14 Aliaj cu entropie înaltă 
Al0,3Cr1,5Fe1,5MnNi0,5 pentru role de 
laminor   

Noi aliaje/compozite cu entropie înaltă, cu proprietăți mecanice și 
anticorozive superioare, pentru aplicații la temperaturi ridicate  / 
HEADURCOR 

Universitatea Politehnica din Bucu-
rești, Facultatea de Știința si Ingine-
ria Materialelor 
Universitatea Tehnică Gheorghe 
Asachi din Iași, Facultatea de Știința 
si Ingineria Materialelor 

PNCD II 270/2014 
HEADURCOR 
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Nr. Produse / Servicii / Tehnologii Proiect Beneficiar Contract nr. 

S.C. RANCON S.A. 
15 Rolă laminor din aliaj cu entropie înaltă   

 
Noi aliaje/compozite cu entropie înaltă, cu proprietăți mecanice și 
anticorozive superioare, pentru aplicații la temperaturi ridicate  / 
HEADURCOR 

Universitatea Politehnica din Bucu-
rești, Facultatea de Știința si Ingine-
ria Materialelor 

PNCD II 270/2014 
HEADURCOR 

16 Material compozit de tipul Al-
CrFeMnNi/Gr pentru bucșe de laminor   

Noi aliaje/compozite cu entropie înaltă, cu proprietăți mecanice și 
anticorozive superioare, pentru aplicații la temperaturi ridicate /  
HEADURCOR 

Universitatea Politehnica din Bucu-
rești, Facultatea de Știința si Ingine-
ria Materialelor 
Universitatea Tehnică Gheorghe 
Asachi din Iași, Facultatea de Știința 
si Ingineria Materialelor 
S.C. RANCON S.A. 

PNCD II 270/2014 
HEADURCOR 

17 Bucșă de laminor din material compozit 
de tipul AlCrFeMnNi/Gr 

Noi aliaje/compozite cu entropie înaltă, cu proprietăți mecanice și 
anticorozive superioare, pentru aplicații la temperaturi ridicate  /  
HEADURCOR 

Universitatea Politehnica din Bucu-
rești, Facultatea de Știința si Ingine-
ria Materialelor 
Universitatea Tehnică Gheorghe 
Asachi din Iași, Facultatea de Știința 
si Ingineria Materialelor 
S.C. RANCON S.A. 

PNCD II 270/2014 
HEADURCOR 

18 Aliaje cu entropie înaltă elaborate prin to-
pire/turnare în cuptor cu inducție și aliere 
mecanică/presare-sinterizare 

Noi aliaje/compozite cu entropie înaltă, cu proprietăți mecanice și 
anticorozive superioare, pentru aplicații la temperaturi ridicate  /  
HEADURCOR 

Universitatea Politehnica din Bucu-
rești, Facultatea de Știința si Ingine-
ria Materialelor 
Universitatea Tehnică Gheorghe 
Asachi din Iași, Facultatea de Știința 
si Ingineria Materialelor 
S.C. RANCON S.A. 

PNCD II 270/2014 
HEADURCOR 

19 Model experimental pentru sinteză și tra-
tament termic aliaje HEA. Eșantioane pre-
liminare de aliaje HEA 

Aliaje cu entropie înaltă cu proprietăți mecanice predictibile obținute 
prin modelare computațională / HEAMODELL 

Universitatea Politehnica din Bucu-
rești, Facultatea de Știința si Ingine-
ria Materialelor 
Universitatea Tehnică Gheorghe 
Asachi din Iași, Facultatea de Știința 
si Ingineria Materialelor 
S.C. RANCON S.A. 

PNCD II 270/2014 
HEADURCOR 

20 Eșantioane săruri de K2SO4 Sistem metalurgic inovativ integrat pentru a beneficia eficient de mi-
nereurile și concentratele polimetalice complexe și sărace / INTMET 

 H2020-689515/2016 
INTMET 
 

21 Modelul experimental al procesului de 
oxidare-solubilizare la temperaturi și 

Sistem metalurgic inovativ integrat pentru a beneficia eficient de mi-
nereurile și concentratele polimetalice complexe și sărace / INTMET 

 H2020-689515/2016 
INTMET 
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Nr. Produse / Servicii / Tehnologii Proiect Beneficiar Contract nr. 

presiuni ridicate, în mediu acid,  a metale-
lor utile din concentrate polimetalice 

 

22 Modelul experimental al procesului de va-
lorificare a metalelor utile din concen-
trate polimetalice, în mediu de cloruri 

Sistem metalurgic inovativ integrat pentru a beneficia eficient de mi-
nereurile și concentratele polimetalice complexe și sărace / INTMET 

 H2020-689515/2016 
INTMET 
 

23 Model experimental pentru recuperarea 
fierului din deșeul rezultat în urma proce-
sului de trefilare și din precipitatul hidro-
litic 

Nou concept tehnologic privind obținerea și valorificarea fierului sub 
formă de oxizi magnetici sau sub formă de fier ultrapur prin electro-
liză din ape uzate de proces și deșeuri industriale impure 

Entități de tip S.R.L. care depozi-
tează și prelucrează deșeuri indus-
triale cu conținut de fier 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 01 01  

24 Model experimental pentru recuperarea 
fierului prin procese electrochimice 
 

Nou concept tehnologic privind obținerea și valorificarea fierului sub 
formă de oxizi magnetici sau sub formă de fier ultrapur prin electro-
liză din ape uzate de proces și deșeuri industriale impure 

Entități de tip S.R.L. care depozi-
tează și prelucrează deșeuri indus-
triale cu conținut de fier. 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 01 01  

25 Studiu  privind mecanismul și cinetica pro-
cesului  de extracție/recuperare a cromu-
lui din soluțiile rezultate de la solubiliza-
rea alcalină a cromului prezent în deșeu-
rile industriale  

Minimizarea riscului poluării mediului cu compuși metalici toxici și 
periculoși prezenți în deșeurile industriale ale uzinelor chimice în-
chise: eliminarea și valorificarea cromului 

Entități de tip S.R.L. care depozi-
tează și prelucrează deșeuri indus-
triale cu conținut de crom 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 01 02 

26 Model experimental al procesului tehno-
logic de extracție/recuperare cromului 
din soluțiile rezultate de la solubilizarea 
alcalină a cromului prezent în deșeurile 
industriale 

Minimizarea riscului poluării mediului cu compuși metalici toxici și 
periculoși prezenți în deșeurile industriale ale uzinelor chimice în-
chise: eliminarea și valorificarea cromului 

Entități de tip S.R.L. care depozi-
tează și prelucrează deșeuri indus-
triale cu conținut de crom 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 01 02 

27 Eșantioane compuși de crom Minimizarea riscului poluării mediului cu compuși metalici toxici și 
periculoși prezenți în deșeurile industriale ale uzinelor chimice în-
chise: eliminarea și valorificarea cromului 

Entități de tip S.R.L. care depozi-
tează și prelucrează deșeuri indus-
triale cu conținut de crom 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 01 02 

28 Model experimental solubilizare / 
Extracție / recuperare a cromului din  de-
șeurile industriale cu conținut de crom 

Minimizarea riscului poluării mediului cu compuși metalici toxici și 
periculoși prezenți în deșeurile industriale ale uzinelor chimice în-
chise: eliminarea și valorificarea cromului 

Entități de tip S.R.L. care depozi-
tează și prelucrează deșeuri indus-
triale cu conținut de crom 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 01 02 

29 Studiul proceselor fizico-chimice la utiliza-
rea zeoliților în tratarea terenurilor indus-
triale abandonate și contaminate 

Nou concept tehnologic privind revitalizarea eco-eficientă și durabilă 
a terenurilor industriale abandonate prin imobilizarea compușilor cu 
conținut de metale toxice 

Autorități locale în zonele cu tere-
nuri industriale abandonate și polu-
ate cu metale grele 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 01 03 

30 Model experimental, concept tehnologic 
pentru adsorbția Cd(II) și Zn(II) pe bento-
nită și tratarea solului poluat cu metale 
grele 

Nou concept tehnologic privind revitalizarea eco-eficientă și durabilă 
a terenurilor industriale abandonate prin imobilizarea compușilor cu 
conținut de metale toxice 

Autorități locale în zonele cu tere-
nuri industriale abandonate și polu-
ate cu metale grele 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 01 03 
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31 Tehnologie de tratare a solului poluat in-
dustrial cu metale grele Pb, Cd, Cu, Zn fo-
losind amendamente anorganice naturale 
(bentonită/tuf zeolitic CLN) 

Nou concept tehnologic privind revitalizarea eco-eficientă și durabilă 
a terenurilor industriale abandonate prin imobilizarea compușilor cu 
conținut de metale toxice 

Autorități locale în zonele cu tere-
nuri industriale abandonate și polu-
ate cu metale grele 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 01 03 

32 Manual de utilizare Nou concept tehnologic privind revitalizarea eco-eficientă și durabilă 
a terenurilor industriale abandonate prin imobilizarea compușilor cu 
conținut de metale toxice 

Autorități locale în zonele cu tere-
nuri industriale abandonate și polu-
ate cu metale grele 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 01 03 

33 Probe de acoperiri tip FGM cu rezistență 
la șoc termic și coroziune 

Materiale cu gradient funcțional pentru aplicații în condiții extreme 
de mediu obținute prin tehnică EB-PVD 

MGM Construct  
INCAS 
 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 02 01 

34 Metodele specifice de caracterizare Materiale cu gradient funcțional pentru aplicații în condiții extreme 
de mediu obținute prin tehnica EB-PVD 

MGM Construct  
INCAS 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 02 01 

35 Tehnologie de depunere prin EB-PVD a 
acoperirilor multistrat 

Materiale cu gradient funcțional pentru aplicații în condiții extreme 
de mediu obținute prin tehnica EB-PVD 

MGM Construct  
INCAS 
 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 02 01 

36 Eșantioane materiale metalice semicon-
ductoare din sistemul Sb-Te-Me1-Me2 
(Me=Ag, Pb, Zn, Sn) obținute prin aliere 
directă 

Materiale metalice avansate cu proprietăți termoelectrice ridicate Universitatea Politehnica București 
–  
Facultatea de Știința Materialelor 
Universitatea București – Faculta-
tea de Fizică, Măgurele, Ilfov 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 02 02 

37 Eșantioane benzi obținute prin răcire ul-
trarapidă pe tambur rotitor de Cu a aliaje-
lor Sb-Te-Me1-Me2 re-topite în inducție 

Materiale metalice avansate cu proprietăți termoelectrice ridicate Universitatea Politehnica București 
–  
Facultatea de Știința Materialelor 
Universitatea București – Faculta-
tea de Fizică, Măgurele, Ilfov 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 02 02 

38 Eșantioane materiale metalice semicon-
ductoare din sistemul Ti-Ni-Sn-V prin topi-
rea elementelor componente în cuptor cu 
inducție 

Materiale metalice avansate cu proprietăți termoelectrice ridicate. Universitatea Politehnica București 
–  
Facultatea de Știința Materialelor 
Universitatea București – Faculta-
tea de Fizică, Măgurele, Ilfov 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 02 02 

39 Eșantioane benzi prin răcire ultrarapidă 
pe tambur rotitor de Cu a aliajelor Ti-Ni-
Sn-V, re-topite în inducție 
 

Materiale metalice avansate cu proprietăți termoelectrice ridicate. Universitatea Politehnica București 
–  
Facultatea de Știința Materialelor 
Universitatea București – Faculta-
tea de Fizică, Măgurele, 40Ilfov 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 02 02 

40 Eșantioane straturi subțiri de aliaj Ti-Ni-
Sn-V, prin evaporarea elementelor 

Materiale metalice avansate cu proprietăți termoelectrice ridicate Universitatea Politehnica București  
Facultatea de Știința Materialelor 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 02 02 
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componente cu flux de electroni și con-
densarea vaporilor pe un substrat 

Universitatea București – Faculta-
tea de Fizică, Măgurele, Ilfov 

41 Modele experimentale obținere materi-
ale metalice pentru conversie termoelec-
trică 
 

Materiale metalice avansate cu proprietăți termoelectrice ridicate. Universitatea Politehnica București  
Facultatea de Știința Materialelor 
Universitatea București – Faculta-
tea de Fizică, Măgurele, Ilfov 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 02 02 

42 Model experimental, tehnologie labora-
tor sinteză straturi/benzi Sb-Te-Me1-Me2 
prin procese de electrodepunere (TRL3) 

Materiale metalice avansate cu proprietăți termoelectrice ridicate. Universitatea Politehnica București  
Facultatea de Știința Materialelor 
Universitatea București – Faculta-
tea de Fizică, Măgurele, Ilfov 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 02 02 

43 Eșantioane suspensii coloidale pe bază de 
hibrizi nanostructurați cu proprietăți con-
trolate 

Ingineria suprafețelor materialelor hibride nanostructurate obținute 
la presiuni înalte pentru aplicații în domeniul senzorilor 

 Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 01 

44 Eșantioane nanostructuri hibride pe bază 
de SWCNT funcționalizate cu polianilină 
(PANI), respectiv cu dendrimeri special 
sintetizați, decorați cu maltoză 

Ingineria suprafețelor materialelor hibride nanostructurate obținute 
la presiuni înalte pentru aplicații în domeniul senzorilor 

 Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 01 

45 Tehnologie de depunere hidrotermal-
electrochimică a unor filme subțiri pe 
bază de SWCNT funcționalizate cu polia-
nilină (PANI) cu potențiale aplicații ca bio-
senzori 

Ingineria suprafețelor materialelor hibride nanostructurate obținute 
la presiuni înalte pentru aplicații în domeniul senzorilor 

 Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 01 

46 Eșantioane filme subțiri hibride pe bază 
de SWCNT funcționalizate cu polianilină 
(PANI) 

Ingineria suprafețelor materialelor hibride nanostructurate obținute 
la presiuni înalte pentru aplicații în domeniul senzorilor 

 Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 01 

47 Eșantioane de PCM microîncapsulat: 
KNO3 și NaNO3în înveliș de SiO2 amorf 
 

Cercetări avansate privind noi tehnologii de încapsulare a materiale-
lor cu schimbare de fază pentru stocarea energiei termice 

 Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 02 

48 Eșantioane spumă de carbon impregnată 
cu: NaNO3, NaNO2, KNO3 

Cercetări avansate privind noi tehnologii de încapsulare a materiale-
lor cu schimbare de fază pentru stocarea energiei termice 

 Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 02 

49 Bază de date preliminara privind materia-
lele PCM 

Cercetări avansate privind noi tehnologii de încapsulare a materiale-
lor cu schimbare de fază pentru stocarea energiei termice 

 Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 02 

50 Filme macroscopice 3D grafenice /oxido-
grafenice independente realizate prin fil-
trare sub vacuum 
 

Filme macroscopice de grafene 3D. Obținere pe cale umedă și evalu-
area arhitecturii suprafeței. 

Centrul de transfer tehnologic pen-
tru materiale avansate CTT AVAN-
MAT. 
NANOM MENS SRL 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 03 
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51 Filme macroscopice 3D grafenice /oxido-
grafenice realizate  prin tehnici electrofo-
retice pe suport de cupru 

Filme macroscopice de grafene 3D. Obținere pe cale umedă și evalu-
area arhitecturii suprafeței. 

Centrul de transfer tehnologic pen-
tru materiale avansate CTT AVAN-
MAT. 
NANOM MENS SRL 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 03 

52 Filme macroscopice 3D compozite gra-
fen/oxid de grafen-acetat de celuloză rea-
lizate prin filtrare sub vacuum 

Filme macroscopice de grafene 3D. Obținere pe cale umedă și evalu-
area arhitecturii suprafeței. 

Centrul de transfer tehnologic pen-
tru materiale avansate CTTAVAN-
MAT. 
NANOM MENS SRL 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 03 

53 Model experimental - filme macroscopice 
3D grafenice / oxidografenice indepen-
dente 

Filme macroscopice de grafene 3D. Obținere pe cale umedă și evalu-
area arhitecturii suprafeței. 

Centrul de transfer tehnologic pen-
tru materiale avansate CTT AVAN-
MAT. 
NANOM MENS SRL 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 03 

54 Model experimental -filme macroscopice 
3D compozite grafen/oxid de grafen-ace-
tat de celuloza. 

Filme macroscopice de grafene 3D. Obținere pe cale umedă și evalu-
area arhitecturii suprafeței. 

Centrul de transfer tehnologic pen-
tru materiale avansate CTT AVAN-
MAT. 
NANOM MENS SRL 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 03 

55 Eșantioane de aliaje cu entropie înaltă 
Al0.2CrFeMnNiZr0.1 elaborat și turnat în 
cuptor cu inducție 
 

Aliaje cu entropie înaltă pentru aplicații în industria energetică SC RANCON SRL Iași 
Facultatea de Știința Materialelor, 
UPB 
SC CCPPR SA Alba Iulia 
Facultatea de Fizică Iași,  Univ. "Al. I. 
Cuza" 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 04 
 

56 Eșantioane de aliaj cu entropie înaltă 
Al0.2CrFeMnNiZr0.1 obținute prin defor-
mare plastică la cald 
 

Aliaje cu entropie înaltă pentru aplicații în industria energetică SC RANCON SRL Iași 
Facultatea de Știința Materialelor, 
UPB 
SC CCPPR SA Alba Iulia 
Facultatea de Fizică Iași,  Univ. "Al. I. 
Cuza" 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 04 

57 Eșantioane de aliaje cu entropie înaltă 
Al0.3CrFeMnNiZr0.2 elaborat și turnat în 
cuptor cu inducție 
 

Aliaje cu entropie înaltă pentru aplicații în industria energetică SC RANCON SRL Iași 
Facultatea de Știința Materialelor, 
UPB 
SC CCPPR SA Alba Iulia 
Facultatea de Fizică Iași,  Univ. "Al. I. 
Cuza" 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 04 

58 Eșantioane de aliaj multicomponent 
Al0.3CrFeMnNiZr0.2 condensat pe substrat 
de oțel, siliciu, sticlă 

Aliaje cu entropie înaltă pentru aplicații în industria energetică SC RANCON SRL Iași 
Facultatea de Știința Materialelor, 
UPB 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 04 
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 SC CCPPR SA Alba Iulia 
Facultatea de Fizică Iași,  Univ. "Al. I. 
Cuza" 

59 Studiu privind sistemele de electrozi utili-
zate în bateriile pe bază de Li 
 

Aliaje de Sn pentru anozi performanți folosiți în baterii pe bază de Li UPB, Facultatea de Știința și Ingine-
ria Materialelor 
Univ. Tehnică Gheorghe Asachi din 
Iași, Facultatea de Știința și Ingineria 
Materialelor 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 05 

60 Eșantioane de aliaje Sn-Ni obținute prin 
depunere electrochimică 
 

Aliaje de Sn pentru anozi performanți folosiți în baterii pe bază de Li UPB, Facultatea de Știința și Ingine-
ria Materialelor 
Univ. Tehnică Gheorghe Asachi din 
Iași, Facultatea de Știința și Ingineria 
Materialelor 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 05 
 

61 Tehnologie de laborator  pentru obținere 
aliaje Sn-Ni prin depunere electrochimică 
 

Aliaje de Sn pentru anozi performanți folosiți în baterii pe bază de Li UPB, Facultatea de Știința și Ingine-
ria Materialelor 
Univ. Tehnică Gheorghe Asachi din 
Iași, Facultatea de Știința și Ingineria 
Materialelor 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 05 
 

62 Model experimental: instalație experi-
mentală de depunere electrochimică a fil-
melor subțiri din aliaje de Sn 
 

Aliaje de Sn pentru anozi performanți folosiți în baterii pe bază de Li UPB, Facultatea de Știința și Ingine-
ria Materialelor 
Univ. Tehnică Gheorghe Asachi din 
Iași, Facultatea de Știința și Ingineria 
Materialelor 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 05 
 

63 Eșantioane de anozi Sn-Ni obținuți prin 
depuneri electrochimice 
 

Aliaje de Sn pentru anozi performanți folosiți în baterii pe bază de Li UPB, Facultatea de Știința și Ingine-
ria Materialelor 
Univ. Tehnică Gheorghe Asachi din 
Iași, Facultatea de Știința și Ingineria 
Materialelor 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 05 
 

64 Eșantioane de aliaje Sn-Ni obținute prin 
EB PVD 
 

Aliaje de Sn pentru anozi performanți folosiți în baterii pe bază de Li UPB, Facultatea de Știința și Ingine-
ria Materialelor 
Univ. Tehnică Gheorghe Asachi din 
Iași, Facultatea de Știința și Ingineria 
Materialelor 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 05 
 

65 Model experimental pentru obținere ali-
aje Sn-Ni prin EB PVD 

Aliaje de Sn pentru anozi performanți folosiți în baterii pe bază de Li UPB, Facultatea de Știința și Ingine-
ria Materialelor 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 05 
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Univ. Tehnică Gheorghe Asachi din 
Iași, Facultatea de Știința și Ingineria 
Materialelor 

66 Studiu experimental în vederea stabilirii 
parametrilor cineticii de creștere indusă 
termic a cristalitelor în funcție de natura 
și conținutul dopanților 

Evaluarea stabilității structurale indusă termic în materiale avansate 
pe bază de zirconie dopată cu pământuri rare 

 Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 04 02 
 

67 Bază de date privind energiile de activare 
a creșterii dimensiunilor de cristalit în do-
meniul 200˚C - 800˚C pentru zirconia do-
pată cu Y2O3 și codopată cu  Y2O3 și La2O3, 
respectiv Ce2O3 

Evaluarea stabilității structurale indusă termic în materiale avansate 
pe bază de zirconie dopată cu pământuri rare 

 Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 04 02 
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ANEXA 6 

7.1.7. LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE/TEHNICE IN REVISTE DE SPECIALITATE FĂRĂ COTAȚIE ISI 
 
 
1. Dumitru.V. Drăguț, Viorel Bădiliță, Adrian M. Motoc, Radu R. Piticescu, Jie Zhao, Hasan Hijji, Yi Qin, Luca 

Conte, Thermal stability and field assisted sintering of Cerium doped YSZ ceramic nanoparticles obtained 

via a hydrothermal process, Manufacturing Review vol. 4, Nr.11, 2017 

 

2. D. Mitrică, V. Soare, I. Constantin, M. Burada, M. T. Olaru, V. Bădiliță, V. Soare, F. Stoiciu, G. Popescu, I. 

Carcea, Influence of the Heat Treatment Processes on the Properties of High Entropy Alloys Based on, Al-

Cr-Fe-Mn-Ni System, Materials Performance and Characterization, vol. 6, no. 5 (2017), 823-836 

 

3. Georgiana Moise, Petre Capotă, Lenuța Enache, Eleonora Neagu, Valentin Drăguț, Daniel Mihăiescu, Lumi-

niță Mara, Andreea Chirea, Rodica Zăvoianu, Andrei Sârbu, Material Composition and properties of Red 

Mud Coming from Domestic Alumina Processing Plant, International Symposium "The Environment and 

the Industry", SIMI 2017 

 

4. Săndica Liliana Gherghe, Considerations about recovery of critical metals using bio-metallurgy, E3S Web 

of Conferences 18, 2017 

 

5. Săndica Liliana Gherghe, Ildiko Anger, Georgiana Moise, Roxana Trușcă, Romanian bentonite and fly ash 

characterization and their use in heavy metal “in-situ” immobilization in polluted soils, E3S Web of Confe-

rences 18, 2017  
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ANEXA 7 
 

7.1.8. COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE PREZENTATE LA CONFERINȚE ȘTIINȚIFICE 
 

1. D. Mitrică, V. Soare, M. T. Olaru, V. Drăguț, G. Popescu, C. Predescu, A. Berbecaru, V. Soare, M. Ghiță, Influence of 

the element additions to the microstructural and mechanical characteristics of selected high entropy alloys, 10th 

International Conference on Materials Science & Engineering – BraMat 2017, martie 2017, Brașov, România  

2. M. Burada, V. Soare, I. Constantin, P. Capotă, V. Drăguț, M. Ghiță, A. M. J. Popescu, Sequential electrodeposition 

of multilayered Sb-Te/Zn-Sn thin films for thermoelectric applications, 10th International Conference on Materials 

Science & Engineering – BraMat 2017, martie 2017, Brașov, România 

3. A. M. J. Popescu, V. Constantin, V. Soare, M. Burada, I. Constantin, D. V. Dumitrescu, Vi. Soare, M. Ghiță, M. Buzatu, 

Recovery of precious metals from anodic dissolution slime by extraction in ionic liquids, 10th International Confe-

rence on Materials Science & Engineering – BraMat 2017, martie 2017, Brașov, România 

4. Anca-Elena Slobozeanu, Laura-Mădălina Popescu, Adriana Gabriela Plăiașu, Cătălin Marian Ducu, Radu Robert Pi-

ticescu, Roxana Mioara Piticescu, Synthesis and characterization of polyaniline-carbon nanotube composites for 

biosensor applications, Conference of the Romanian Electron Microscopy Society - C.R.E.M.S., mai 2017, Sinaia, 

România 

5. A. Slobozeanu, C. F. Ciobota, A. Sobetkii, A. Tudor, P. Stanciu, R. R. Piticescu, A. Rinaldi, S. Cuesta-Lopez, Functio-

nally graded materials (FGM) for extreme conditions obtained by electron beam physical vapor deposition (EB-

PVD), Conference of the Romanian Electron Microscopy Society - C.R.E.M.S., mai 2017, Sinaia, România 

6. Oana-Claudia Ciobotea-Barbu, Daniel Bîrgăoanu, Mihai Ghiță, SEM and EDS analysis in comparative study of di-

nosaur and birds eggshells, Conference of the Romanian Electron Microscopy Society - C.R.E.M.S., mai 2017, 

Sinaia, România 

7. D. Bîrgăoanu, O.-C. Ciobotea-Barbu, M. Ghiță, Morphological variations in the Triassic microfossils group from 

Agighiol, known as Conodonte, Conference of the Romanian Electron Microscopy Society - C.R.E.M.S., mai 2017, 

Sinaia, România 

8. M. Ghiță, F. Stoiciu, O.-C. Ciobotea-Barbu, D. Bîrgăoanu, V. Bădiliță, S. S. Udubașa, D.V. Drăguț, Complex study of 

certain Ni-Cu and chromite mineralization from Romania, in order to identify PGE content, Conference of the 

Romanian Electron Microscopy Society - C.R.E.M.S., mai 2017, Sinaia, România 

9. Roxana Trușcă, Bogdan Vasile, Vasile-Adrian  Surdu, Georgiana Moise, Cornel Frățilă, 3D macroscopic graphene 

films. Wet obtaining and assessment of the surface architecture, Conference of the Romanian Electron Mi-

croscopy Society - C.R.E.M.S., mai 2017, Sinaia, România 

10. Georgiana Moise, Roxana Trușcă, Bogdan Vasile, Vasile-Adrian Surdu, Cornel Frățilă, 3D macroscopic graphene 

filter membranes with potential applications in water purification, Conference of the Romanian Electron Mi-

croscopy Society - C.R.E.M.S., mai 2017, Sinaia, România 
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11. Roxana M. Piticescu, Mădălina L. Popescu, Dan Ciobota, Sinteză de noi materiale hibride nanostructurate: oportu-

nități pentru dezvoltarea de start-up inovativ și aplicații în fabricarea aditivată a implanturilor personalizate, A 

16-a ediție a Seminarului Național de Nanoștiință și Nanotehnologie, iunie 2017, București, România 

12. D. Mitrică, V. Soare, M. T. Olaru, G. Popescu, C. Predescu, I. Carcea, V. Bădiliță, V. I. Soare, F. Stoiciu, High entropy 

alloys for steam power plant applications, The 5th International Conference on Modern Manufacturing Techno-

logies in Industrial Engineering – ModTech 2017, iunie 2017, Sibiu, România 

13. V. Soare, M. Burada, D. V. Dumitrescu, I. Constantin, A. Caragea, V. I. Soare, A. M. J. Popescu, Virgil Constantin, 

Selective extraction of lead from the anodic slime obtained at the anodic dissolution of electric and electronic 

waste (WEEE), The 5th International Conference on Modern Manufacturing Technologies in Industrial Enginee-

ring – ModTech 2017, iunie 2017, Sibiu, România 

14. Arcadii Sobetkii, Antonio Rinaldi, Santiago Cuesta-Lopez, Mythili Prakasam, Alain Largeteau, Gabriela Plăiașu, 

Radu R. Piticescu, Novel high temperature oxide ceramics coatings: synthesis, properties and applications, Fron-

tiers in Materials Processing Applications, Research and Technology FiMPART’17, symposium Materials for ele-

vated Temperatures, iulie 2017, Bordeaux, Franța 

15. Roxana Mioara Piticescu, Laura Mădălina Popescu, Viviana Sereanu, Ana-Maria Mocioiu, Alexandrina Burlacu, Sîn-

ziana Grădinaru, Liliana Mary Voinea, Aurelia Meghea, Hap nanopowders prepared by high pressure synthesis 

from synthetic and natural sources, FiMPART’17, iulie 2017, Bordeaux, Franța 

16. Gabriela Popescu, Brândușa Ghiban, Simona Bejan, Vasile Soare, Daniela Dumitrescu, High entropy alloy with 

superior characteristics for dental applications, 24th European Dental Materials Conference, august, 2017, Lon-

dra, Marea Britanie 

17. Arcadii Sobetkii, Santiago Cuesta-Lopez, Sebastiano Garroni, Marta M. Rodi, Radu R. Piticescu, Perowskite-based 

Functionally Graded Materials for Extreme Conditions obtained by EB-PVD method, EMRS Fall Meeting, septem-

brie 2017, Varșovia, Polonia 

18. Ernst Gamsjäger, Maria Luisa Grilli, Tiziano Bellezze, Antonio Rinaldi, Pavel Novak, Sebastian Balos, Radu Robert 

Piticescu,  Maria Letizia Ruello, Microstructural evolution – in-situ experiments and modeling, EMRS Fall Meeting, 

septembrie 2017, Varșovia, Polonia 

19. V. Soare, M. Burada, D. Dumitrescu, I. Constantin, D. Mitrică, M. Olaru, V. Soare, M. Ghiță, A. M. J. Popescu, M. 

Buzatu, Integrated method for nonferrous metals recovery from waste electric and electronic equipment (WEEE) 

using microwave energy, European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes – EUROMAT 

2017, septembrie 2017, Thessaloniki, Grecia 

20. D. Mitrică, V. Soare, D. Dumitrescu, V. Soare, G. Popescu, I. Constantin, M. Olaru, M. Ghiță, B. Ghiban, E. Vasile, 

New high entropy alloys with superior characteristics for medical applications, Congress and Exhibition on Ad-

vanced Materials and Processes – EUROMAT 2017, septembrie 2017, Thessaloniki, Grecia 

21. M. Olaru, V. Soare, D. Mitrica, V. Drăguț, F. Stoiciu, G. Popescu, I. Carcea, Heat treatment and deformability of Al-

Cr-Fe-Mn-Ni-Zr high entropy alloys, Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes – EUROMAT 

2017, septembrie 2017, Thessaloniki, Grecia 
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22. I. Carcea, R. M. Florea, L. Asavei, V. Soare, R. Chelariu, Microstructure and mechanical characterization of Al/HEAp 

composites, Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes – EUROMAT 2017, septembrie 2017, 

Thessaloniki, Grecia 

23. Georgiana Moise, Petre Capotă, Lenuța Enache, Eleonora Neagu, Valentin Drăguț, Daniel Mihăiescu, Luminița 

Mara, Andreea Chirea, Rodica Zavoianu, Andrei Sarbu, Material composition and properties of red mud coming 

from domestic alumina processing plant, International Symposium “The Environment and The Industry”, SIMI 

2017, septembrie 2017, București, România 

24. Roxana Mioara Piticescu, Laura Mădălina Popescu, Năstase-Dan Ciobota, Additive Manufacturing as an Emerging 

Technology in the benefit of SMEs from Biomedical Sector, 9th Innovation Forum, octombrie 2017, București, 

România 

25. Daniel-Cristian Mihăiescu, Luminița Mara, Georgiana-Alexandra Moise, Andreea Chirea (Grădinaru), Eleonora 

Neagu, Viorel Bădiliță, Drăguț Valentin, Ghiță Mihai, Stoiciu Florentin, Eco-efficient and sustainable revitalization 

of abandoned land contaminated with heavy metals with the sustainable economic capitalization of non-energy 

resources. Characterization of natural zeolites before and after the adsorption process of Cu and Pb, International 

Symposium “Prioritățile chimiei pentru o dezvoltare durabilă”, PRIOCHEM – Ediția 13, octombrie 2017, București, 

România 

26. Georgiana-Alexandra Moise, Andreea Chirea (Grădinaru), Vasile Predică, Luminița Mara, Daniel-Cristian Mihăiescu, 

Ghiță Mihai, Drăguț Valentin, Experimental research for iron recovery from industrial wastes and mine waters, 

International Symposium “Prioritățile chimiei pentru o dezvoltare durabilă”, PRIOCHEM – Ediția 13, octombrie 

2017, București, România 

27. Ioana Andreea Chirea, Alexandra Georgiana Moise, Eleonora Luminița Mara, Daniel Cristian Mihăiescu, Mihai Ghiță, 

Dumitru Valentin Drăguț, Victoria Soare, Eleonora Ana Neagu, Laura Eugenia Bărbulescu, Treatment process of 

wastes containing chromium in order to minimize the risk of environmental pollution with toxic and dangerous 

metallic compounds (chromium compounds), Workshop on Smart Specialization and Advanced Materials for Ex-

treme Conditions, noiembrie 2017, București, România 

28. Beatrice Adriana Cârlan, Dan Constantinescu, Ioana Anasiei, Thermal conductivity, soil properties and climate 

changes in North Scandinavia, Workshop on Smart Specialization and Advanced Materials for Extreme Conditi-

ons, noiembrie 2017, București, România 

29. Dumitru Valentin Drăguț, Viorel Bădiliță, Mihai Ghiță, Adrian Mihail Motoc, Radu Robert Piticescu, XRD thermal 

stability studies of co-doped rare earth zirconia nanopowders, Workshop on Smart Specialization and Advanced 

Materials for Extreme Conditions, noiembrie 2017, București, România 

30. Daniel-Cristian Mihăiescu, Luminița-Eleonora Mara, Georgiana-Alexandra Moise, Ioana Andreea Chirea (Grădi-

naru), Eleonora Ana Neagu, Mihai Ghiță, Viorel Bădiliță, Dumitru Valentin Drăguț, New technological concept for 

efficient and sustainable revitalization of abandoned industrial land by immobilizing compounds containing toxic 

metals, Workshop on Smart Specialization and Advanced Materials for Extreme Conditions, noiembrie 2017, Bu-

curești, România 
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31. Alexandra-Georgiana Moise, Corneliu Frățilă, Ioana-Andreea Chirea, Daniel Cristian Mihăiescu, Mihai Ghiță, Viorel 

Bădiliță, Lenuţa Enache, Recovery of iron from industrial waste by electrolysis of sulphate solutions, Workshop on 

Smart Specialization and Advanced Materials for Extreme Conditions, noiembrie 2017, București, România 

32. Arcadii Sobetkii, Santiago Cuesta-Lopez, Marta M. Roda, Antonio Rinaldi, Cristina Florentina Ciobotă, Radu Robert 

Piticescu, Perowskite-based functionally graded materials for extreme conditions obtained by EB-PVD method, 

Workshop on Smart Specialization and Advanced Materials for Extreme Conditions, noiembrie 2017, București, 

România 

33. Marian Burada, Ionuț Constantin, Mihai Olaru, Mihai Ghiță, Dumitru Valentin Drăguț, Beatrice Cârlan, Microstruc-

ture and properties of V-doped Tinisnhalf-Heusler alloys for thermoelectric applications, Workshop on Smart Spe-

cialization and Advanced Materials for Extreme Conditions, noiembrie 2017, București, România 

34. Mihai T. Olaru, Arcadii Sobetkii, Marian Burada, Ionuț Constantin, Beatrice Cârlan, Mihai Ghiță, Valentin Drăguț, E-

beam deposition of Ti-based Half-Heusler alloys thin films for thermoelectric applications, Workshop on Smart 

Specialization and Advanced Materials for Extreme Conditions, noiembrie 2017, București, România 

35. Maria-Laura Soare, Marian Burada, Ionuț Constantin, Roxana Doina Truşcă, Petre Capotă, Victoria Soare, Andreea 

Nicoleta Lupu, Dumitru Valentin Drăguț, Electrodeposition and characterization of Sn-Ni alloy thin film anodes for 

lithium ion batteries, Workshop on Smart Specialization and Advanced Materials for Extreme Conditions, noiem-

brie 2017, București, România 

36. Maria-Laura Soare, Arcadii Sobetkii, Mihai Tudor Olaru, Marian Burada, Ionuț Constantin, Petre Capotă, Andreea 

Nicoleta Lupu, Mircea Corban, Sn-Ni thin films synthesis by electron beam physical vapor deposition, Workshop 

on Smart Specialization and Advanced Materials for Extreme Conditions, noiembrie 2017, București, România 

37. Roxana Mioara Piticescu, Research directions at IMNR, Workshop on Smart Specialization and Advanced Materi-

als for Extreme Conditions, noiembrie 2017, București, România 

38. Roxana Mioara Piticescu, Oferta de servicii tehnologice, analize fizico-chimice și cercetare aplicativă a IMNR, Rea-

lități și perspective privind transferul rezultatelor cercetărilor obținute de institutele naționale de cercetare-dez-

voltare, decembrie 2017, București, România 
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ANEXA 8 
 
 

7.1.9.  STUDII PROSPECTIVE ȘI TEHNOLOGICE, NORMATIVE, PROCEDURI, METODOLOGII ȘI PLANURI TEH-
NICE, NOI SAU PERFECȚIONATE, COMANDATE SAU UTILIZATE DE BENEFICIAR. 

 
 

Nr. Titlul Beneficiar Nr. contract / protocol  

1 Tehnologie de obținere a microcapsulelor 
de ZnO cu conținut PCM 

STIMPEX S.A. 9CI/2017 
Proiect PN-III-P2-2.1-CI-
2017-0253   
CEC Inovare 

2 Metodă de înglobarea și impregnarea 
într-un material textil a microcapsulelor 
de ZnO care conțin PCM.   

STIMPEX S.A. 9CI/2017 
Proiect PN-III-P2-2.1-CI-
2017-0253   
CEC Inovare 

3 Tehnologie laborator topire DEEE / sepa-
rare fracție metalică în câmp de micro-
unde 
 

Universitatea Politehnica din Bucu-
rești, Facultatea de Știința si Ingine-
ria Materialelor 

PNCD II 82/2014 ECRO-
MICROREC 

4 Tehnologie laborator solubilizare fracție 
metalică și recuperare metale utile prin 
metode hidro și electrometalurgice 

Universitatea Politehnica din Bucu-
rești, Facultatea de Știința si Ingine-
ria Materialelor 

PNCD II 82/2014 ECRO-
MICROREC 

5 Tehnologie laborator separare / recupe-
rare metale utile prin solubilizare anodică 

Universitatea Politehnica din Bucu-
rești, Facultatea de Știința si Ingine-
ria Materialelor 

PNCD II 82/2014 ECRO-
MICROREC 

6 Tehnologie separare/recuperare metale 
utile prin electroliză în lichide ionice 

S.C. CLAUDIU TOPROM S.R.L PNCD II 82/2014 ECRO-
MICROREC 

7 Tehnologie laborator de elaborare, tur-
nare și tratament termic aliaj cu entropie 
înaltă Al0,3Cr1,5Fe1,5MnNi0,5 pentru 
role laminar    

Universitatea Politehnica din Bucu-
rești, Facultatea de Știința si Ingine-
ria Materialelor 
Universitatea Tehnică Gheorghe 
Asachi din Iași, Facultatea de Știința 
si Ingineria Materialelor 
S.C. RANCON S.A. 

PNCD II 270/2014 
HEADURCOR 

8 Tehnologie de obținere role laminor din 
aliaj cu entropie înaltă   

Universitatea Politehnica din Bucu-
rești, Facultatea de Știința si Ingine-
ria Materialelor 
Universitatea Tehnică Gheorghe 
Asachi din Iași, Facultatea de Știința 
si Ingineria Materialelor 
S.C. RANCON S.A. 

PNCD II 270/2014 
HEADURCOR 

9 Tehnologie laborator de obținere a com-
pozitelor HEA/Gr prin aliere mecanică 
pentru realizarea bucșelor de laminor   
 

Universitatea Politehnica din Bucu-
rești, Facultatea de Știința si Ingine-
ria Materialelor 
Universitatea Tehnică Gheorghe 
Asachi din Iași, Facultatea de Știința 
si Ingineria Materialelor 
S.C. RANCON S.A. 

PNCD II 270/2014 
HEADURCOR 

10 Tehnologie obținere bucșe de laminor din 
compozite HEA/Gr prin aliere/ meca-
nică/presare/sinterizare 

Universitatea Politehnica din Bucu-
rești, Facultatea de Știința si Ingine-
ria Materialelor. 
Universitatea Tehnică Gheorghe 
Asachi din Iași, Facultatea de Știința 
si Ingineria Materialelor. 
S.C. RANCON S.A. 

PNCD II 270/2014 
HEADURCOR 
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11 Model experimental pentru sinteză și tra-
tament termic aliaje HEA. Eșantioane pre-
liminare de aliaje HEA 

Universitatea Politehnica din Bucu-
rești, Facultatea de Știința si Ingine-
ria Materialelor 
Universitatea Tehnică Gheorghe 
Asachi din Iași, Facultatea de Știința 
si Ingineria Materialelor 
S.C. RANCON S.A. 

PNCD II 270/2014 
HEADURCOR 

12 Modelul experimental al procesului de 
oxidare-solubilizare la temperaturi și pre-
siuni ridicate, în mediu acid,  a metalelor 
utile din concentrate polimetalice 

 H2020-689515/2016 
INTMET 
 

13 Modelul experimental al procesului de va-
lorificare a metalelor utile din concen-
trate polimetalice, în mediu de cloruri 

 H2020-689515/2016 
INTMET 
 

14 Model experimental pentru recuperarea 
fierului din deșeul rezultat în urma proce-
sului de trefilare și din precipitatul hidro-
litic 

Entități de tip S.R.L. care depozi-
tează și prelucrează deșeuri indus-
triale cu conținut de fier 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 01 01  

15 Model experimental pentru recuperarea 
fierului prin procese electrochimice 
 

Entități de tip S.R.L. care depozi-
tează și prelucrează deșeuri indus-
triale cu conținut de fier. 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 01 01  

16 Studiu  privind mecanismul și cinetica pro-
cesului  de extracție/recuperare a cromu-
lui din soluțiile rezultate de la solubiliza-
rea alcalină a cromului prezent în deșeu-
rile industriale  

Entități de tip S.R.L. care depozi-
tează și prelucrează deșeuri indus-
triale cu conținut de crom 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 01 02 

17 Model experimental al procesului tehno-
logic de extracție/recuperare cromului 
din soluțiile rezultate de la solubilizarea 
alcalină a cromului prezent în deșeurile 
industriale 

Entități de tip S.R.L. care depozi-
tează și prelucrează deșeuri indus-
triale cu conținut de crom 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 01 02 

18 Model experimental solubilizare / 
Extracție / recuperare a cromului din  de-
șeurile industriale cu conținut de crom 

Entități de tip S.R.L. care depozi-
tează și prelucrează deșeuri indus-
triale cu conținut de crom 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 01 02 

19 Studiul proceselor fizico-chimice la utiliza-
rea zeoliților în tratarea terenurilor indus-
triale abandonate și contaminate 

Autorități locale în zonele cu tere-
nuri industriale abandonate și polu-
ate cu metale grele 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 01 03 

20 Model experimental, concept tehnologic 
pentru adsorbția Cd(II) și Zn(II) pe bento-
nită și tratarea solului poluat cu metale 
grele 

Autorități locale în zonele cu tere-
nuri industriale abandonate și polu-
ate cu metale grele 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 01 03 

21 Tehnologie de tratare a solului poluat in-
dustrial cu metale grele Pb, Cd, Cu, Zn fo-
losind amendamente anorganice naturale 
(bentonită/tuf zeolitic CLN) 

Autorități locale în zonele cu tere-
nuri industriale abandonate și polu-
ate cu metale grele 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 01 03 

22 Manual de utilizare (Nou concept tehno-
logic privind revitalizarea eco-eficientă și 
durabilă a terenurilor industriale abando-
nate prin imobilizarea compușilor cu con-
ținut de metale toxice 

Autorități locale în zonele cu tere-
nuri industriale abandonate și polu-
ate cu metale grele 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 01 03 

23 Metode specifice de caracterizare pentru 
materiale cu gradient funcțional pentru 
aplicații în condiții extreme de mediu ob-
ținute prin tehnica EB-PVD 

MGM Construct  
INCAS 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 02 01 

24 Tehnologie de depunere prin EB-PVD a 
acoperirilor multistrat 

MGM Construct  
INCAS 
 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 02 01 
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25 Modele experimentale obținere materi-
ale metalice pentru conversie termoelec-
trică 
 

Universitatea Politehnica București, 
Facultatea de Știința Materialelor 
Universitatea București, Facultatea 
de Fizică, Măgurele, Ilfov 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 02 02 

26 Model experimental, tehnologie labora-
tor sinteză straturi/benzi Sb-Te-Me1-Me2 
prin procese de electrodepunere (TRL3) 

Universitatea Politehnica București, 
Facultatea de Știința Materialelor 
Universitatea București, Facultatea 
de Fizică, Măgurele, Ilfov 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 02 02 

27 Tehnologie de depunere hidrotermal-
electrochimică a unor filme subțiri pe 
bază de SWCNT funcționalizate cu polia-
nilină (PANI) cu potențiale aplicații ca bio-
senzori 

 Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 01 

28 Model experimental - filme macroscopice 
3D grafenice / oxidografenice indepen-
dente 

Centrul de transfer tehnologic pen-
tru materiale avansate CTTAVAN-
MAT. 
NANOM MENS SRL 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 03 

29 Model experimental -filme macroscopice 
3D compozite grafen/oxid de grafen-ace-
tat de celuloza. 

Centrul de transfer tehnologic pen-
tru materiale avansate CTTAVAN-
MAT. 
NANOM MENS SRL 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 03 

30 Studiu privind sistemele de electrozi utili-
zate în bateriile pe bază de Li 
 

UPB, Facultatea de Știința și Ingine-
ria Materialelor 
Univ. Tehnică Gheorghe Asachi din 
Iași, Facultatea de Știința și Ingineria 
Materialelor 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 05 

31 Tehnologie de laborator  pentru obținere 
aliaje Sn-Ni prin depunere electrochimică 
 

UPB, Facultatea de Știința și Ingine-
ria Materialelor 
Univ. Tehnică Gheorghe Asachi din 
Iași, Facultatea de Știința și Ingineria 
Materialelor 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 05 
 

32 Model experimental: instalație experi-
mentală de depunere electrochimică a fil-
melor subțiri din aliaje de Sn 
 

UPB, Facultatea de Știința și Ingine-
ria Materialelor 
Univ. Tehnică Gheorghe Asachi din 
Iași, Facultatea de Știința și Ingineria 
Materialelor 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 05 
 

33 Model experimental pentru obținere ali-
aje Sn-Ni prin EB PVD 

UPB, Facultatea de Știința și Ingine-
ria Materialelor 
Univ. Tehnică Gheorghe Asachi din 
Iași, Facultatea de Știința și Ingineria 
Materialelor 

Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 03 05 
 

34 Studiu experimental în vederea stabilirii 
parametrilor cineticii de creștere indusă 
termic a cristalitelor în funcție de natura 
și conținutul dopanților 

 Contract PN 16 /2016 
Cod PN 16 20 04 02 
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