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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Viziunea și misiunea INCDMNR 

 

Viziunea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare 

(IMNR): IMNR să fie recunoscut ca un actor important în domeniul tehnologiei și inovării, care oferă 

cercetare de excelență conectată la nivel global în abordarea provocărilor economice și sociale. 

 

Misiunea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare 

(IMNR):  IMNR are ca scop desfășurarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în 

domeniul fabricării și expertizării materialelor metalice și compozite, precum și chimiei anorganice 

aplicate. Institutul național participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, 

desfășoară activități de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în strategia 

națională de cercetare, constituie baze de competență științifică și tehnologică, de expertiză, de 

perfecționare a resurselor umane și de documentare științifică și tehnică. Inovarea și transferul de 

know-how stau la baza activității sale de cercetare, iar integritatea și angajamentul pentru excelență 

sunt elementele cheie ale activității și culturii organizaționale. 

 

În anul 2019 activitatea de CDI a avut ca scop: susținerea activităților de cercetare 

industrială și dezvoltare experimentală; investițiile în infrastructura de cercetare; susținerea inovării; 

susținerea transferului și comercializării inovațiilor; alinierea planificării resurselor și recrutării cu 

strategia de cercetare-dezvoltare-inovare pentru a construi masa critica și a sprijini performanța. 

 

Direcțiile strategice din planul de dezvoltare instituțională a IMNR – valorificarea 

resurselor metalice neferoase, materiale avansate și nanostructurate, respectiv intensificarea 

proceselor la presiuni și temperaturi ridicate – sunt continuate prin integrarea lor pe întregul ciclu de 

viață, iar direcții majore actuale pe plan mondial, cum ar fi producția aditivă 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, substituție materiale critice). De 

asemenea, au fost dezvoltate tehnologii integrate, chimice și metalurgice, pentru recuperarea 

metalelor neferoase și rare din diverse deșeuri cu conținut de metale neferoase și valorificarea sub-

produselor precum și tehnologii necesare reducerii impactului negativ asupra mediului. 
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Raportul prezintă principalele rezultate obținute în anul 2019 de către colectivul din cadrul 

INCDMNR-IMNR,  sub coordonarea și cu sprijinul Consiliului de Administrație, prin participarea activă 

a membrilor Consiliului Științific și Comitetului de Direcție. 

 

Rezultatele obținute pe parcursul anului 2019 demonstrează eforturile întregii echipe din 

institut în sensul dezvoltării și consolidării poziției IMNR în cadrul pieței CDI, atât prin specializarea 

inteligentă  eco-nano-tehnologii și materiale avansate, precum și într-un domeniu de prioritate 

publică, tehnologii emergente, IMNR fiind unul dintre actorii importanți în piață. 

 

 

30.03.2020      Director General 

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

1.1. Denumirea 
 
 INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE și 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: 

cercetare, 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 

totodată 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, 

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

accesului limitat la finanțare publică. 

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

NEFEROASE 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 

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

dezvoltare în domeniul biomaterialelor, materialelor inteligente și 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, 

dezvoltare tehnologică și inovare” (proiect nr. POS CCE 898/14038). Centrul are drept obiectiv principal 

îmbunătățirea capacității de cercetare în vederea creșterii competitivității institutului pe bază de tehnologii inovative 

și eficiente 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: 

✓ Cod CAEN 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 

✓ Cod CAEN 8559 - Formare și specializare profesională în domeniul, științei și ingineriei materialelor 

(în principal pe bază de metale neferoase și rare) și chimiei anorganice aplicate   

✓ Cod CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 

✓ Cod CAEN 7490 - Asistență tehnică, furnizare de servicii științifice și tehnologice agenților economici 

sau oricăror beneficiari interesați 

✓ Cod CAEN 7120 - Activități de testări și analize tehnice 

✓ Cod CAEN 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază 

✓ Cod CAEN 2593 - Trefilare (fabricarea articolelor din sirma) 

✓ Cod CAEN 2432 - Laminare la rece a benzilor înguste  

✓ Cod CAEN 2445 - Producția altor metale neferoase  

✓ Cod CAEN 2453 - Turnarea metalelor neferoase ușoare  

✓ Cod CAEN 2454 - Turnarea altor metale neferoase 

✓ Cod CAEN 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

✓ Cod CAEN 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor 

✓ Cod CAEN 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat  

✓ Cod CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 

 

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, industriala și dezvoltare 

tehnologica în domeniul ingineriei materialelor pe bază de metale neferoase și rare și chimiei anorganice 

aplicate (metale, aliaje, compozite și hibride), cercetării și aplicațiilor pentru eficientizarea utilizării 

resurselor și substituirea metalelor critice, și anume: 

a) Valorificare resurse metalice neferoase 

Obiectiv: integrarea conceptelor și tehnologiilor noi în procese durabile din industria metalelor 

neferoase și rare și chimiei anorganice aplicative 

b) Materiale avansate și nanostructurate 

Obiective: i) dezvoltarea de nanomateriale cu valoare adăugată ridicata pe baza de metale neferoase 

pentru aplicații medicale, în energie, securitate și în condiții extreme de lucru; ii) dezvoltarea materialelor 
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cu funcționalități noi și performante în aplicații îmbunătățite, care sa micșoreze impactul asupra mediului 

și consumului de resurse. 

c) Intensificarea proceselor la presiuni și temperaturi ridicate  

Obiective: i) dezvoltarea de nanomateriale și nanostructuri prin procese la presiuni ridicate; ii) 

dezvoltarea materialelor cu funcționalități noi și performante în aplicații îmbunătățite, care sa micșoreze 

impactul asupra mediului și consumului de resurse. 

d) Servicii tehnologice prin metode certificate de analiza și caracterizare adresate IMM-urilor 

e) Servicii tehnologice produse serie mica adresate IMM-urilor 

 

 a. Domenii principale de cercetare-dezvoltare 
Ținând cont de experiența laboratoarelor Tehnologii Valorificare Resurse Metalice, Materiale 

Avansate și Nanostructurate, a Centrului HIGH PT-MET, cu sprijinul Compartimentelor Analize Chimice și 

Caracterizări Fizico-Structurale din cadrul Laboratorului Analize și a Compartimentului Produse Serie Mică, 

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 României 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 

strategice: 

 Valorificarea resurselor metalice neferoase 

Cercetare fundamentala și industriala: Cercetări fundamentale în domeniul utilizării microundelor, 

mecanisme, procese și interacțiuni bio-non bio în hidrometalurgie, procese de adsorbție a metalelor din 

soluții utilizând materiale avansate; procese electrochimice pentru recuperarea metalelor din ape uzate; 

Dezvoltare tehnologica: noi tehnologii de recuperare a materialelor prime critice (CRM) din deșeuri 

electronice și transfer de cunoaștere către industrie; tehnologii integrate, chimice și metalurgice, pentru 

recuperarea metalelor neferoase și rare din diverse deșeuri cu conținut de metale neferoase și valorificarea 

sub-produselor rezultate  (de ex: în construcții); tehnologii necesare reducerii impactului negativ asupra 

mediului; 

Materiale avansate și nanostructurate 

Cercetare fundamentala și industriala: procese chimice de sinteza  a nanomaterialelor și nanostructurilor 

în soluții la presiuni ridicate; modelarea ab-initio a materialelor avansate; dezvoltare de noi structuri 3D 

folosind materialele nanostructurate hibride cu aplicații multifuncționale; materiale pentru aplicații în 

stocarea energiei termice; utilizare compozite  pe baza de metale neferoase în procesul de fabricare aditiva; 

elaborarea unor aliaje complexe cu entropie înaltă; elaborarea materialelor oxidice cu dopaj controlat cu 
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funcționalități multiple. Cercetarea și dezvoltarea nanomaterialelor și materialelor avansate ca tehnologii 

generice esențiale pentru aplicații inovative cu valoare adăugată mare; 

Dezvoltare tehnologica: Tehnologii TRL 4-5 pentru substituția materialelor critice (parțială/totală); Inovarea 

în condiții de siguranță pe baza proiectării în condiții de siguranță (Safe by design) și combinata cu conceptul 

de pregătire de reglementare; Analiza competitivității noilor tehnologii pentru fabricare aditiva față de 

procedeele clasice în vederea transferului la operatori economici 

Intensificarea proceselor la presiuni și temperaturi ridicate 

Cercetare fundamentala și industriala: Procese la presiuni ridicate; Procese în vid la temperaturi ridicate; 

Înlocuirea CRM prin funcționalizarea suprafețelor utilizând metalurgia combinatorie. 

Dezvoltare tehnologica: Intensificarea proceselor în soluție în condiții de presiuni înalte în vederea 

dezvoltării de noi produse nanostructurate pentru aplicații în domeniul medical, industria auto, energetica, 

mecanica fina; Creșterea duratei de funcționare a materialelor în condiții extreme utilizând acoperiri 

funcționale pentru aplicații aeronautice, militare, în energetica, echipamente tehnologice. 

b. 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 și experimentări pentru aplicații 

specifice diverșilor 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; 

✓ derulează proiecte/teme de cercetare din domeniul metalurgiei neferoase, științei și 

ingineriei materialelor, 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 tehnologiilor existente; 

e) în cadrul Programelor Nucleu, IMNR execută lucrări de cercetare fundamentală și industrială 

conform temelor componente ale programului-nucleu al institutului. 

Alte activități: 

a) participare: 
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✓ la asociații profesionale și științifice, din țară și din străinătate; 

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

România; 

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

facultăți de profil. 

 

c. Servicii / Microproducție 
 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 beneficiari 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 și 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 facilitarea transferului tehnologic, modele funcționale experimentale; 

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

pentru realizarea obiectului său de activitate. 

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

de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice și apărarea națională sau poate desfășura și alte 

activități conexe. 

 
2.5 Modificări strategice în organizarea și funcționarea INCD 

 
 Nu este cazul.   
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3. Structura de Conducere a INCD 
 

3.1 Consiliul de administrație 
 

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

5122/01.09.2015, Ordinul MENCS nr. 6259/30.12.2016, Ordinul M.C.I.  nr. 305/13.05.2019 și Ordinul M.C.I. 

nr. 490/22.08.2019. 

 

Președinte:  Dr.Ing. Piticescu Mioara Roxana 

Director General INCDMNR -IMNR  

Ordin MENCS 6251/29.12.2016 

Ordin M.C.I.  nr. 490/22.08.2019 

  

Membrii: Dr.Ing. Motoc Adrian-Mihail din 01.03.2018 

Președinte Consiliu Științific 

Ordin MCI 292/01.03.2018 

Ordin M.C.I.  nr. 490/22.08.2019 

 

Stanca Corneliu – Specialist M.C.I. 

Ordin 305/13.05.2019/ O.M.C.I 490/22.08.2019 

 

Popescu Laura - Reprezentant MFPSPV 

Ordin 5122/01.09.2015./OMCI 490/22.08.2019 

 

Bălescu Ștefan – Reprezentant al MFP  

OMCI 490/22.08.2019 

 

Popa Mădălina- Reprezentant M.C.I.  

OMCI 490/22.08.2019 

 

Coșug Oana Măriuca - specialist M.C.I.  

OMCI 490/22.08.2019 

 

Secretar: Ec. Șcrab Marius - Director Economic INCDMNR-IMNR 

 

Principalele responsabilități ale Consiliului de Administrație sunt (cf. 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 generală a propriului domeniu de activitate; 
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✓ analizează și recomandă situațiile financiare anuale care sunt propuse spre aprobare 

ministerului coordonator, aprobă raportul administrativ privind activitățile realizate în anul 

anterior; 

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

ministerului 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 institut. 

(ANEXA 1 – Raport asupra activității desfășurate de către consiliul de administrație în anul 2019) 

 

3.2 Directorul general 
 Raportul Directorului General Dr. Ing. Roxana Mioara PITICESCU, cu privire la execuția mandatului 

și a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță asumați prin contractul de management este 

aprobat de CA, și este prezentat în Anexa 2. 

 

3.3 Consiliul științific 
    

În anul 2019 Consiliul Științific a fost format din: 

 

Dr.ing. Adrian Mihail MOTOC   Președinte (Director Științific INCDMNR) 

   Dr.ing. Roxana Mioara PITICESCU Membru 

   Dr.ing. Daniela Violeta DUMITRESCU Membru 

   Dr. ing. Mircea CORBAN         Membru  

   Dr. Petre CAPOTĂ   Membru 

   Dr. Mihai GHIȚĂ   Membru 

               Ing. Cristian BOGDĂNESCU  Secretar 

Componența Consiliului Științific a fost modificată ca urmare a alegerilor din data de 16.12.2019, 

astfel: 

Dr. ing. Adrian Mihail MOTOC   Președinte (Director Științific INCDMNR) 

   Dr. ing. Roxana Mioara PITICESCU Membru 

   Dr. ing. Daniela Violeta DUMITRESCU Membru  
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   Dr. ing. Mircea CORBAN         Membru  

   Dr. Petre CAPOTĂ   Membru 

   Dr. Mihai GHIȚĂ   Membru 

   Dr. ing. Radu Robert PITICESCU Membru 

   Dr. ing. Ana-Maria MOCIOIU  Membru 

   Dr. ing. Laura Mădălina CURSARU Membru 

   Dr. ing. Ioan Albert TUDOR  Membru 

   Ing. Ioana VLAICU   Membru 

                Ing. Cristian BOGDĂNESCU  Secretar 

 

Principalele responsabilități ale Consiliului Științific sunt următoarele (cf. 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 
 

Comitetul director este constituit din șefii structurilor organizatorici, cf. organigramei institutului, 

astfel: 

   Director General: Dr. Ing. Roxana Mioara PITICESCU   

Director Științific: Dr. Ing. Adrian Mihail MOTOC  

   Director Economic: Ec. Marius ȘCRAB  

Serviciul Financiar Contabilitate: Ec. Steliana BÎGU 
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   Serviciul Tehnic Marketing: Ing. Mihaela PĂUNESCU  

Serviciul Mecano-Energetic: Ing. Adrian CARAGEA  

Departamentul Resurse Umane: Insp. Dr. Georgia SIMA 

Departamentul Juridic: Jr. Constantin CIOATES 

Laborator Materiale Avansate și Nanostructurate: Ing. Cristian BOGDĂNESCU  

Laborator Tehnologii Valorificare Resurse Metalice: Dr. Mihai GHIȚĂ  

Laborator Analize/Manager Calitate: Dr. Ing. Ana Maria MOCIOIU 

Centru HIGH PT-MET: Dr. Ing. Mircea CORBAN 

Centru CTT AVANMAT: Ing. Ioana VLAICU 

Reprezentant salariați: Dr. Ing. Daniel MIHĂIECU 

Secretar Asistent Manager: Ionela MIHAI  

 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: strategia 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 reprezentantul salariaților. 
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4. Situația economico-financiară a INCD 

4. 1. Patrimoniul stabilit pe baza situației financiare anuale la 31 decembrie 2019 
 

Patrimoniul stabilit pe baza situației financiare anuale la 31 decembrie 2019 comparativ cu 

realizările anului 2018 este redat mai jos: 

-Mii lei- 

Nr. 
crt. 

INDICATORI 
Realizat 

2018                                                                                                 
 Realizat 

2019                                                                                           
Diferențe 

(3-2) 

0 1 2 3 4 

1. Total activ 16.945 14.403 -2.542 

1.1. Active imobilizate 10.761 11.237 476 

1.2. Active circulante (Stocuri, Creanțe, alte valori) 6.175 3.156 -3.019 

1.3. Cheltuieli înregistrate în avans 9 10 1 

2 Datorii: sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an 2.283 2.179 -104 

3. Venituri în avans 3.471 950 -2.521 

3.1 Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct.472) 3.031 767 -2.264 

4 
Active circulante nete / datorii curente nete 

(Rd.1.2.+Rd.1.3.-Rd.2-Rd.3.1-Rd.5.1) 
-1.002 -1.482 -480 

5 Subvenții pentru investiții din care: 6.224 4.845 -1.379 

5.1 Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct.475) 1.872 1.702 -170 

6 TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (1.1+4) 9.759 9.755 -4 

7 Patrimoniu Institut National 903 903 0 

8 Rezerve 851 877 26 

9 Rezerve din reevaluare 3.140 4.572 1.432 

10 Rezultatul REPORTAT 40 60 20 

11 Rezultatul net al exercițiului financiar (ct 121) 33 17 -16 

12 Capitaluri proprii (Patrimoniul Net) (Rd.7 + Rd8+ Rd9+Rd10+Rd11) 4.966 6.429 1.463 

 
4.2. Venituri totale 

2018: 15.843.233 lei 

2019: 13.792.880 lei 

4.3. Cheltuieli totale 
2018: 15.798.040 lei 

2019: 13.767.128 lei 

4.4. Profitul brut 
2018: 45.193 lei 

2019: 25.752 lei 

 

4.5. Pierderea brută 

Nu este cazul. 
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4.6. Situația arieratelor 

 Nu este cazul. 

 

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

Principii, politici și metode contabile 

Bilanțul contabil la 31.12.2019 cuprinde toate elementele de activ, datorii și capital propriu, grupate 

după natură și lichiditate, respectiv natură și exigibilitate. 

 Bilanțul întocmit la 31.12.2019 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 consemnate 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 iar rezultatul inventarierii a fost aprobat în ședința C.A din 31.03.2020. 

 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 respectarea 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. 

Principiul prudenței 

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

încheierii exercițiului financiar. 

Principiul permanenței metodelor 
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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 2019 corespunde cu bilanțul de închidere al 

exercițiului precedent. 

Principiul necompensării  

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

valorile elementelor ce reprezintă pasive. 

Politici contabile semnificative 

Institutul are elaborat 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 2019, 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 capitalului propriu și fluxurilor de Trezorerie pentru exercițiul financiare 2018; 

✓ situațiile financiare furnizează informații relevante pentru nevoile utilizărilor de luare a deciziilor 

și credibile, 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 2019 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 2019 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. 
 

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 2018 Realizat 2019 % 

 A B 1 2 2 : 1 

1 Venituri totale 62 15.854.984 13.792.880 0,87 

2 Cheltuieli totale 63 15.809.210 13.767.128 0,87 

3 Venituri din exploatare 16 15.835.851 13.780.247 0,87 

 din care: Venituri Cercetare  11.994.766 11.692.902 0,97 

4 Cifra de afaceri 1 13.013.436 11.590.122 0,89 

5 Cheltuieli din exploatare, din care: 42 15.736.445 13.678.908 0,87 

5.1. Cheltuieli cu materii prime, 
materiale consumabile, mărfuri și 
cheltuieli externe 

17+18+19+20 1.628.586 1.067.572 0,66 

5.2 Cheltuieli cu personalul  22 6.682.559 6.664.437 1,00 

 - din care salarii și indemnizații 23 6.507.193 6.498.970 1,00 

5.3. Cheltuieli privind prestațiile externe 32 4.684.011 3.054.870 0,65 

5.4. Cheltuieli  cu alte impozite , taxe și 
vărsăminte asimilate 

33 497.547 534.777 1,07 

5.5. Cheltuieli cu amortizările 26 2.086.495 2.206.944 1,06 

5.6 Alte cheltuieli 37 146.077 145.566 1,00 

6 Venituri financiare 52 19.133 12.633 0,66 

7 Cheltuieli Financiare, din care: 59 72.765 88.220 1,21 

7.1 Cheltuieli privind dobânzile 56 44.327 71.211 1,61 

7.2 Alte cheltuieli financiare 58 28.438 17.009 0,60 

8 Profitul brut 64 45.774 25.752 0,56 

9 Impozitul pe profit 66 12.655 8.521 0,71 

10 Profitul net 69 33.119 17.231 0,52 
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5. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare 
 

5.1. Personal INCDMNR 
 

Personal 
cercetare 

Total 

Pondere 
din total 

personal*,  
% 

Gradul de 
ocupare a 

posturilor**, 
% 

Personal 
20-35 ani 

Personal 
36-45 ani 

Personal 
46-55 ani 

Personal 
56-65 ani 

Personal 
› 65 ani 

CSI 3 5 75 0 0 0 2 1 

CSII 12 14 75 0 3 3 2 4 

CSIII 13 15 72 4 3 4 1 1 

CS 8 9 89 5 2 1 0 0 

ACS 14 16 93 13 1 0 0 0 

IDTI 0 0 0 0 0 0 0 0 

IDTII 0 0 0 0 0 0 0 0 

IDTIII 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 50 59  22 9 8 5 6 
  *) Total personal: 84 persoane; **) Total cercetători, cf. stat de funcțiuni: 62 persoane. 
 
 

  Număr conducători de doctorat: - 

  Număr doctori: 23 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 2019 sunt prezentate 

comparativ cu anul 2018 în tabelul următor: 

 

2018 2019 

Activitate Număr persoane  Activitate Număr persoane 

INSTRUIRE EXTERNĂ  INSTRUIRE EXTERNĂ  

Stagii de pregătire 23 Stagii de pregătire 4 

Cursuri de perfecționare 
/ instruire 

18 
Cursuri de perfecționare 

/ instruire 
82 

Cursuri Master, 
doctorale, post 

doctorale 
8 

Cursuri Master, 
doctorale, post 

doctorale 
18 

    

INSTRUIRE INTERNĂ  INSTRUIRE INTERNĂ  

Sesiuni de instruire 
internă 

22 
Sesiuni de instruire 

internă 
33 

 

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

✓ Soluții pentru materii prime critice pentru condiții extreme (CRM-EXTREME), COST Action 

CA15102: 
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o 24 Februarie – 9 Martie 2019, STSM la ENEA – Italian National Agency For New 

Tehnologies, Energy and Sustainable Economic Development, Cassacia Research 

Centre (Italia) – 1 persoană 

o 16-29 Iunie 2019, STSM la Technion (Israel) – 1 persoană 

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

COST Action CA16122 (2016-2020) 

o 07-10 Octombrie 2019, 3rd Course ”From biomaterials and tissue engineering 

characterization, modeling and visualization of stem cells and applications to 

regenerative cardiology and neurology”, Chania, Creta (Grecia) – 2 persoane 

Cursuri de perfecționare: 

✓ Management de proiect, COR 242101 – 7 persoane 

✓ Formator, COR 242401 – 1 persoană  

✓ Marketing Manager, COR 122107 – 1 persoană 

Cursuri de instruire: 

✓ Introducere în SPSS – 4 persoane 

✓ Mass-media și Social Media pentru oamenii de știință – 4 persoane 

✓ De la idee la comercializare – 1 persoană 

✓ Managementul performanței – KPI Indicatori cheie de performanță – 1 persoană 

✓ Proprietate Intelectuală – 1 persoană 

✓ Standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018. Prezentarea cerințelor – 10 persoane  

✓ Auditor al sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 

19011:2018 – 2 persoane 

✓ Auditor al sistemului de management al calității într-un laborator acreditat / în proces de 

acreditare conform standardelor SR EN ISO/IEC 17025:2018 și SR EN ISO 19011:2018– 2 

persoane. 

Cursuri de instruire derulate în cadrul unor proiecte: 

✓ Dezvoltarea unei metode neinvazive de testare a respirației pentru diagnosticul timpuriu al 

bolilor tropicale (TROPSENSE), Horizon 2020 MSE RISE, grant 645758/2016: 

o 16 Ianuarie 2019 – Curs ”Fabrication and characterisation of bio/organically 

functionalised nanomaterials”, București (România) – 28 persoane 

o 18 Ianuarie 2019 – Curs ”Pattern recognition and data fusion for sensing devices”, 

București(România) – 19 persoane 

✓ Metode inovative pentru creșterea proprietăților de stocare a energiei termice la temperaturi 

ridicate a materialelor cu schimbare de fază (ENERHIGH), POC-E, ctr. nr. 93/2016: 
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o 14-15 Octombrie 2019 – Școala de vară ”Materiale PCM pentru aplicații de 

temperatură înaltă”, IMNR, Pantelimon (România) – 10 persoane 

 

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). Politica de 

recrutare urmărește creșterea ponderii tinerilor sub 35 de ani în total personal CD, respectiv scăderea 

mediei de vârstă a personalului CD. 

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 Ministerului Coordonator, 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. În anul 2017 INCDMNR a obținut viza științifică, ceea ce 

permite acestuia găzduirea tinerilor doctoranzi din țări membre UE, respectiv țări asociate UE, cu impact 

asupra deschiderii unor oportunități de colaborare regională și internațională. 

Recrutarea resurselor umane se realizează în condiții de transparență, nediscriminare și 

corectitudine, având în vedere stabilirea unui salariu corespunzător postului și în conformitate cu grilele de 

salarizare prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivelul institutului. 

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 

asigură dezvoltarea 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, avându-se în 

vedere următoarele categorii de cursuri: 

✓ cursuri privind aspecte legate de cercetare, cu scopul de a îmbunătăți competențele științifice 

și extinderea expertizei cercetătorilor nou recrutați; se au în vedere excelența științifică, 
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multidisciplinaritatea, pregătirea pentru operarea echipamentelor speciale care să permită 

abordarea unei game largi de metode și tehnici; 

✓ prezentarea activității noilor cercetători, cu scopul de a îmbunătăți abilitățile de comunicare ale 

noilor cercetători; se au în vedere diseminarea rezultatelor științifice și schimbul de experiență 

privind cele mai bune practici între cercetători; 

✓ legătura cu mediul industrial, cu scopul de a depăși distanța între mediul industrial și cel 

academic; se are în vedere îmbunătățirea viziunii pe care noul cercetător o are asupra 

posibilităților industriale și încurajarea unei abordări intersectoriale și a transferului de 

cunoștințe; 

✓ abilități complementare, cu scopul de a oferi cercetătorilor nou recrutați cunoștințe și mijloace 

care să le permită desfășurarea activității inclusiv în mediul industrial. 

Pregătirea personalului 

Pregătirea personalului reprezintă o activitate complexă care are în vedere atât cerințele viitoare 

de personal, cât și necesitățile individuale ale personalului de progres. În vederea identificării necesităților 

de formare a personalului se ține seama de factori din mediul extern (schimbări tehnologice și legislative) 

și din mediul intern (noi direcții de cercetare, noi echipamente, personal aproape de limita de vârsta de 

pensionare care poate fi înlocuit cu potențiali candidați din cadrul institutului). După identificarea 

necesităților de formare a personalului, sunt selectate entitățile furnizoare de servicii de formare, se 

planifică și de desfășoară activitatea de formare. La finalul procesului de formare se evaluează rezultatele 

din punct de vedere al modificării comportamentului și randamentului personalului. În plus, se are în vedere 

facilitarea cursurilor și stagiilor de pregătire pentru personalul cu studii medii. 

Activitatea de formare este supervizată de responsabilul Biroului Resurse Umane. 

INCDMNR dezvoltă activități de formare în colaborare cu instituții de învățământ superior prin 

realizarea de teze de doctorat și masterat în cadrul institutului; tezele de doctorat ale doctoranzilor 

INCDMNR sunt parțial definite și susținute prin proiectele de cercetare derulate de institut. 

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 aspecte sunt 

luate în considerare: 

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

aprobată de conducerea INCDMNR; criteriile de performanță sunt considerate la nivel 

individual; este evaluat nivelul realizărilor individuale față de un standard în raport cu cerințele 

postului și responsabilități; se urmărește identificarea, menținerea și atragerea personalului cu 



 

   26 
  

perspective profesionale certe (motivarea, structurarea sarcinilor pentru a favoriza autonomia 

personalului în realizarea acestora); 

✓ crearea unui climat intern permisiv la nou, flexibil, care să permită amplificarea inovării, 

îndrumarea și susținerea salariaților competitivi pentru a-și valorifica și dezvolta potențialul; 

✓ asigurarea unui climat social, motivațional și salarial stimulativ, funcție de performanțele în 

activitate; 

✓ colaborări și schimburi internaționale:  

o ateliere de lucru, seminarii, școli de vară, stagii de pregătire în domeniile: nanomateriale 

pentru biosenzorii utilizați în detecția bolilor rare, aplicații în condiții extreme, 

energetică, recuperarea materialelor critice din deșeuri electronice, organizate în cadrul 

proiectelor H2020 Twinning și Marie Curie-RISE, ESF-COST, proiectelor finanțate din 

fonduri structurale (tip G – transfer de cunoaștere; tip E – coordonat de specialist străin) 

în derulare; 

o colaborarea cu universitățile pentru stagii de practică și programe de internship. 

Politica de gen 

Recrutarea personalului nou, necesar laboratoarelor CD se realizează conform legislației existente. 

Recrutarea și promovarea angajaților pe poziții, grade profesionale sau grade superioare sunt făcute pe 

baza competențelor 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 angajaților. 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). 

La nivelul institutului femeile reprezintă aprox. 50% din totalul angajaților, iar aprox. 75% dintre 

acestea sunt angrenate în activități CD. 27%  dintre femeile din institut ocupă poziții de conducere. Strategia 

INCDMNR 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 conducere. 

Analiza SWOT a politicii de dezvoltare a resurselor umane CD în anul 2019 

Puncte tari: 

✓ în anul 2019 au fost recrutate 15 persoane din care 9 persoane în CD; 

Puncte slabe: 
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✓ nu s-a atins masa critică de personal CD, atât din punct de vedere al numărului gradelor 

profesionale (CSIII/CSII/CSI), dar mai ales al specializărilor în domeniul chimiei analitice, 

ingineriei chimice, IT; 

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 anuală a cercetării (competițiile lansate) este imprevizibilă. 
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6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare, facilități de cercetare 

6.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare 
 

Laboratorul MATERIALE AVANSATE și NANOSTRUCTURATE 

Obiectivele strategice ale LABORATORULUI MATERIALE AVANSATE și NANOSTRUCTURATE sunt:  

✓ dezvoltarea de nanomateriale cu valoare adăugată ridicată pe bază de metale neferoase pentru 

aplicații medicale, în energie, securitate și condiții extreme de lucru; 

✓ dezvoltarea de materiale cu funcționalități noi și performante în aplicații îmbunătățite, care să 

micșoreze impactul asupra mediului și consumului de resurse. 

Direcții de cercetare: 

✓ procese chimice de sinteză a nanomaterialelor și nanostructurilor în soluții la presiuni ridicate 

✓ modelare ab-initio a materialelor avansate 

✓ dezvoltare de noi structuri 3D folosind materiale nanostructurate hibride cu aplicații 

multifuncționale  

✓ încapsulare materiale cu aplicații în stocarea energiei termice 

✓ utilizare compozite pe bază de metale neferoase în procesul de fabricare aditivă 

✓ elaborare aliaje cu entropie înaltă pentru aplicații în domeniul militar 

Direcții de dezvoltare tehnologică: 

✓ tehnologii TRL 4-5 pentru substituția materialelor critice (parțială/totală) 

✓ inovarea în condiții de siguranță (safe by design) și combinată cu conceptul de pregătire de 

reglementare  

✓ analiza competitivității noilor tehnologii pentru fabricare aditivă față de procedeele clasice în 

vederea transferului la operatori economici 

 

  

Echipament măsurare unghi de contact Imprimantă 3D BioScaffolder 
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Sistem computerizat hidrotermal / electrochimic spectrometru FT-IR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Cuptor cu inducție, LINN MFG-30                                                              3D-Bioplotter Envisiontech 

                                                                                                            

 

Laboratorul TEHNOLOGII VALORIFICARE RESURSE METALICE are drept obiectiv integrarea conceptelor și 

tehnologiilor noi în procese durabile din industria metalelor neferoase și rare. 

Direcții de cercetare: 

✓ cercetări fundamentale în domeniul utilizării microundelor; 

✓ mecanisme, procese și interacțiuni bio-non bio în hidrometalurgie; 

✓ procese de adsorbție a metalelor din soluții utilizând materiale avansate; 

✓ decontaminare site-uri metalurgice. 

Direcții de dezvoltare tehnologică: 

✓ noi tehnologii de recuperare a materialelor prime critice (CRM) din deșeuri electronice și transfer 

de cunoaștere către industrie 

✓ tehnologii integrate, chimice și metalurgice, pentru recuperarea metalelor neferoase și rare din 

deșeuri miniere și valorificarea sub-produselor rezultate  
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Laboratorul ANALIZE  

Laboratorul ANALIZE este constituit din două compartimente: 

✓ analize chimice; 

✓ caracterizări fizico-structurale. 

Laboratorul ANALIZE este acreditat RENAR (LI Nr.1056/2018) pentru: 

✓ determinarea conținutului de Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Zn din aluminiu, aliaje de aluminiu și soluții 

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

✓ determinarea conținutului de Cd, Ca, Pb, Au și Ag, prin spectrometrie de absorbție atomică în 

flacără FAAS, din minereuri, concentrate și soluții tehnologice; 

✓ analiza calitativă de fază prin difracție de raze X pe pulberi din materiale policristaline anorganice. 

Printre serviciile laboratorului ANALIZE se numără: 

✓ stabilirea compoziției chimice, structurii materialelor și produselor rezultate în metalurgie, chimie 

anorganică, tehnologia materialelor ceramice, compozite; 

✓ determinarea elementelor majore și a impurităților în metale, aliaje, pulberi metalice, produse 

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

✓ determinarea conținuturilor de pământuri rare în diferite matrici 

✓ determinarea poluării mediului: apa, aer, sol 

✓ analize prin difracție de raze X pe pulberi cu sursă de radiație CuKα și detector SOL X în geometrie 

verticală θ–θ; identificarea și cuantificarea fazelor cristaline, determinarea cristalinității, 

determinarea dimensiunilor cristalitelor și a microdeformărilor, precum și caracterizarea 

structurilor cristaline (indexare, sistem de cristalizare, parametri de rețea) 

✓ determinări cantitative și semi-cantitative: volumetrie prin reacții de neutralizare – acidometrie, 

alcalimetrie; volumetrie prin reacții redox – permanganometrie, iodometrie, bicromatometrie, 

bromatometrie, gravimetrie – dozare gravimetrică a Sn, Si, Ba, SO4
2-, CO2, umiditate, pierdere la 

calcinare, conținut de cenușă, substanțe volatile 

✓ analiză microscopică calitativă (microscopie electronică de baleiaj și microscopie optică) în 

domeniile materiale de construcții, piatră naturală, metale și suduri. 
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Difractometru de raze X, 
Bruker-AXS D8 Advence 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spectrometru de absorbție atomică,  
AAS ZEEnit 700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microscop optic, AxioImager A1m 

 

 

 

 

Spectrometru de emisie optică cu plasmă cuplată 

inductiv ICP-OES, Agilent 725 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Microscop electronic de baleiaj (SEM) /  
QUANTA 250 SEM-EDS system - FEI 
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CENTRUL DE CERCETĂRI 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.  

Obiectivele strategice ale Centrului HIGH PT-MET sunt:  

✓ dezvoltarea de nanomateriale și 

nanostructuri prin procese prin procese la 

presiuni înalte; 

✓ dezvoltarea de materiale cu 

funcționalități noi și performante în 

aplicații îmbunătățite, care să micșoreze 

impactul asupra mediului și consumului 

de resurse. 

Direcții de cercetare: 

✓ procese la presiuni ridicate; 

✓ procese în vid la temperatură ridicate; 

✓ înlocuirea CRM prin funcționalizarea 

suprafețelor utilizând metalurgia 

combinatorie. 

Direcții de dezvoltare tehnologică: 

✓ intensificarea proceselor în soluție în 

condiții de presiuni înalte în vederea 

dezvoltării de noi produse 

nanostructurate pentru aplicații în 

domeniul medical, industria auto, 

energetică, mecanică fină; 

✓ creșterea duratei de funcționare a 

materialelor în condiții extreme utilizând 

acoperiri funcționale pentru aplicații 

aeronautice, militare, în energetică, 

echipamente tehnologice. 

.  

Instalație de depunere cu fascicol de electroni,  

Torr Int. Inc. 

 

 

Autoclavă de presiune înaltă, HP Systems 

 

 

Autoclavă cu regim de funcționare continuu și 

discontinuu, AMAR EQUIPMENTS PVT Ltd 
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COMPARTIMENT PRODUSE SERIE MICĂ 

Activitățile specifice Compartimentului PRODUSE SERIE MICĂ presupun producție de mic tonaj 

pentru o gamă largă de produse din domeniul metalurgie neferoase, cum ar fi:  

✓ 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 antifricțiune 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 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 
 
 

Structură 
acreditată 

Domeniul de acreditare 2019 

Laborator 
Analize  

Fizice și Chimice 

Spectrometrie de Absorbție Atomică în Flacără 
(FAAS) 

- Determinarea conținutului de Ag, Au, Ca, Cd, Pb 
din minereuri, concentrate și soluții tehnologice 

Certificat de acreditare RENAR nr. 
LI 1.056/ 16.04.2015, reînnoit la 
16.04.2019 

Valabil până la 15.04.2023 

Laborator 
Analize  

Fizice și Chimice 

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

- Determinarea conținutului de Cu, Fe, Mg, Mn, Ni 
și Zn din aluminiu, aliaje de aluminiu și soluții 
tehnologice 

Certificat de acreditare RENAR nr. 
LI 1.056/ 16.04.2015, reînnoit la 
16.04.2019 

Valabil până la 15.04.2023 

Laborator 
Analize  

Fizice și Chimice 

Difracție de Raze X pe pulberi (DRXP): 

- Identificarea fazelor (analiză calitativă de fază) 
prin DRXP (difracție de raze X pe pulberi), din 
materiale policristaline anorganice 

Certificat de acreditare RENAR nr. 
LI 1.056/ 16.04.2015, reînnoit la 
16.04.2019 

Valabil până la 15.04.2023 

Laborator 
Analize  

Fizice și Chimice 

Încercări fizice: 

- Examinare petrografică pe piatră naturală / 
agregate  

Certificat de acreditare RENAR nr. 
LI 1.056/ 16.04.2015, reînnoit la 
16.04.2019 

Valabil până la 15.04.2023 
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Structură 
acreditată 

Domeniul de acreditare 2019 

Laborator 
Analize  

Fizice și Chimice 

Încercări metalografice: 

- Microscopică (Metalografie) pe oțeluri 
- Determinarea conținutului de incluziuni în 

oțeluri 
- Clasificarea grafitului prin analiză vizuală pe 

fonte 
- Determinarea metalografică a microstructurii pe 

aliaje dure sinterizate 
- Examinarea microscopică a îmbinărilor sudate 

ale materialelor metalice 

Certificat de acreditare RENAR nr. 
LI 1.056/ 16.04.2015, reînnoit la 
16.04.2019 

Valabil până la 15.04.2023 

Centrul de  
Transfer 

Tehnologic  

CTT AVANMAT 

Transfer tehnologic în domeniul materialelor 
avansate (ceramice, metalice, compozite și 
hibride), materialelor inteligente și biomaterialelor, 
nanomaterialelor 

Certificat acreditare nr. 
91/13.10.2017 

Valabil 5 ani  

Centrul de  
Transfer 

Tehnologic  

CTT AVANMAT 

Cursuri de specializare:  

”Manager îmbunătățire procese” 

”Specialist îmbunătățire procese” 

Autorizații (valabile 4 ani): 

Seria IF nr. 558 / 21.08.2019 

Seria IF nr. 559 / 21.08.2019 

INCDMNR-IMNR 

Implementarea și menținerea Sistemului de 
management al calității în conformitate cu 
standardul SR EN ISO 9001:2015 

(certificare pentru activități de cercetare-
dezvoltare în domeniul științei materialelor pe bază 
de metale neferoase și rare, activități de 
microproducție, activități de formare profesională 
continuă, activități de testări și analize tehnice în 
domeniul materialelor metalice, compuși ai 
acestora, compozite și produse chimice secundare) 

Certificat nr. 11795/24.05.2019 

Valabil 3 ani 

INCDMNR-IMNR 
Implementarea și menținerea Sistemului de 
management al inovării în conformitate cu 
cerințele standardului SR 13572:2016 

Certificat nr. CIT/2/1/04.10.2019 

Valabil 1 an 
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Certificat de acreditare RENAR Ll 1056 din 16.04.2019 pentru Laboratorul Analize 

 

  
Certificat SRAC nr. 11795 / 24.05.2019, inclusiv recunoașterea IQNet 
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Certificat implementare sistem de management al 
inovării conform SR 13572 : 2016 

 

6.3. Instalații și obiective speciale de interes național 
Nu este cazul. 
 

6.4. Instalații experimentale / instalații pilot 
 Principalele instalații experimentale / pilot ale INCDMNR-IMNR sunt: 

 

Instalație de depunere cu fascicol de electroni 

Torr Int. Inc., SUA, inox, 5 tunuri cu fascicul de 

electroni (fiecare având o capacitate de încărcare de 

300 cmc) cu 5 surse separate de alimentare în curent 

continuu de înaltă tensiune de 10 KW (10 KV, 1000 

mA), controlere de baleiere a fasciculului de 

electroni pe direcția X-Y, control de grosime a 

depunerii cu o microbalanță din cristal de cuarț, 

suprafață maximă de depunere: 350×350 mm2 sau 

pe diametru de 350 mm. Instalația are posibilitatea 

de depunere pe plăci 3D rotative sau cilindri de 

lungime max. de 350 mm; depunere simultană sau 

multistrat de filme subțiri; încălzire a substraturilor 

în timpul depunerii; topire și depunere a granulelor 

din metale și aliaje (W, Ni, Co, Cr, Al, Y), materiale 

dielectrice (Al2O3, SiO2, ZrO2, etc.) și compuși. 
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Instalație de depunere prin evaporare termică 

TORR THE5-750W, Torr Int. Inc., SUA, inox, 5 sisteme 

rezistive de evaporare de max. 100 A, controlul 

grosimii depunerii cu o microbalanță din cristal de 

cuarț, rotația pieselor în timpul depunerii de până la 

20 rpm, depunere pe mai multe piese mici sau una 

singură de diametrul de 100 mm, depunere de filme 

subțiri multistrat de până la 5 elemente diferite, 

depunere de metale (Al, Ni, Cr, Ag, Au), metalo-

organice, aliaje și compuși.  

  

Autoclavă cu regim de funcționare continuu și 

discontinuu 

AMAR EQUIPMENTS PVT Ltd India, inox, volum 20L, 

temperatură max. 250°C, presiune max. 30 atm, 

alimentare continuă și evacuare sub presiune 

(oxigen, azot, aer), prelevare probe în timpul 

procesului, program software SCADA 3.0 dedicat 

controlului parametrilor. 
 

Autoclavă pentru sinteză hidrotermală 

BERGHOF, Germania, inox, volum 5,5 L, temperatură 

max. 300°C, presiune max. 150 atm, Controler PID, 

înregistrarea computerizată a parametrilor, 

recoltare probe în timpul procesului, răcire 

controlată. 
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Autoclavă de înaltă presiune 

HP Systems, Franța, inox, volum 1L, temperatură 

maximă 180°C, presiune max. 4250 atm., controler 

PID, compresor FIAC AB100/350MC cu două 

pistoane și presiune max. 10 atm. Presiunea este 

obținută într-un sistem hidraulic cu apă, cu o pompă 

de înaltă presiune RESATO P200-625-1 Italia, 

acționată pneumatic. 

 

 

  

Instalație pilot pentru testarea funcțională a 

materialelor cu schimbare de fază pentru stocarea 

energiei termice 

Instalația permite măsurarea la scară pilot a 

capacității de stocare și de transfer termic a 

materialelor cu schimbare de fază anorganice cu 

temperaturi de lucru în domeniul 300-500⁰C, și a fost 

obținută în cadrul proiectului ENERHIGH (contract 

nr. 93/09.09.2016), finanțat prin Programul 

Operațional Competitivitate. 

 

  

Instalație prototip topire deșeuri neferoase în cuptor 

câmp de microunde și tratare gaze/noxe în câmp de 

microunde 

Instalația a fost obținută în cadrul proiectului 

TRANSECOTEH (contract nr. 17 / 01.09.2016), 

finanțat prin Programul Operațional Competitivitate. 
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6.5. Echipamente relevante pentru CDI 
 

Echipamente cu valoare de inventar mai mare de 100.000 euro cu TVA (curs BNR la data achiziției): 

Nr. Denumire 

Valoare 

contabilă 

(EURO) 

Identificare www.erris.gov.ro 

1. Difractometru de raze X / Bruker-

AXS D8 ADVANCE Diffractometer 164.966 

www.erris.gov.ro/imnr 

List of Infrastructures 

Analysis Laboratory 

2. Spectrometru de emisie optică cu 

plasmă cuplată inductiv / Inductively 

coupled plasma optical emission 

spectrometer ICP-OES–Agilent 

Technologies, USA 

168.644 

www.erris.gov.ro/imnr 

List of Infrastructures  

Research Centre for the Study and 

Intensification of Metallurgical Processes at High 

Pressures and Temperatures High PT MET 

3. Instalație de depunere multiplă cu 

flux de electroni / Multiple E-Beam 

Evaporation System– Torr Inc, USA 1.694.758 

www.erris.gov.ro/imnr 

List of Infrastructures 

Research Centre for the Study and 

Intensification of Metallurgical Processes at High 

Pressures and Temperatures High PT MET 

4. Tester pentru determinare 

adeziune, uzură, duritate / Scratch 

Tester with AFM module – 

NANOVEA, SUA 

143.082 

www.erris.gov.ro/imnr 

List of Infrastructures 

Advanced and Nanostructured Materials 

Laboratory 

5. Microscop electronic de baleiaj 

(SEM) / QUANTA 250 SEM-EDS 

system - FEI 

206.442 

www.erris.gov.ro/imnr 

List of Infrastructures 

Analysis Laboratory 

6. 3D-Bioplotter ENVISIONTEC Starter 

Series, cu omogenizator (Mixer 

Thinky ARE 250) 
499.033 

www.erris.gov.ro/imnr 

List of Infrastructures 

Advanced and Nanostructured Materials 

Laboratory 

 
 

6.6. Infrastructură dedicată microproducției / prototipuri 
 

Infrastructura INCDMNR-IMNR dedicată microproducției este formată din următoarele 

echipamente: 

✓ cuptor cu flacără, 50-500 kg (4 buc.); 

✓ cuptor tratament; 

✓ cuptor pentru aliaje; 

✓ presă hidraulică 250 tf; 

✓ laminor Mario di Maio duo mill, diametru cilindru 120 mm; 

✓ laminor Mario di Maio quatro mill, diametru cilindru 120 mm; 

✓ trefilor Mario di Maio. 

http://www.erris.gov.ro/
https://erris.gov.ro/index.php?&cfOId=167&ddpN=3455336506&we=4622a9e32665bc61676748e47f2d92a3&wf=dGFCall&wtok=48522f97a675fc3c574d0f43f44891f35531baf8&wtkps=FYxBCoAgEAD/sveg1axc/9AfysokqWglD9Hf09vADDOSpJdJEaS4BwbjCRG7tu4NZwXsZyikCZyfbLwsdk4Jjc+a8Gik4rbCkFYOvnLbacVdcpF3C5jBfD8=&wchk=b4b9beb5aee4e7c536ccbd3b70c2e36c95f2cd9c
http://www.erris.gov.ro/imnr
http://www.erris.gov.ro/imnr
http://www.erris.gov.ro/imnr
http://www.erris.gov.ro/imnr
http://www.erris.gov.ro/imnr
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6.7. 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 

cercetare (Acțiuni COST), respectiv participarea ca membru în Platforme Tehnologice 

Europene și Asociația Europeană A.SPIRE, ceea ce permite identificarea noilor direcții de 

dezvoltare, în concordanță cu necesitățile partenerilor industriali, 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 activitatea clusterelor MHTC Măgurele HighTech Cluster și ROHEALTH–

Clusterul pentru sănătate și bioeconomie; 

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

fundamentale, atragerea de resursă umană înalt calificată, generarea de noi idei de proiect, 

etc.; 

✓ organizarea unui workshop și unei școli de vară, ceea ce permite analiza aspectelor 

emergente, tendințelor, dinamica și actorii importanți în următoarele domenii: obținerea și 

caracterizarea nanomaterialelor funcționalizate, senzori (cu aplicații medicale), materiale 

PCM pentru aplicații de temperatură înaltă; 

✓ organizarea unei conferințe internaționale în domeniul tehnologiilor emergente în ingineria 

materialelor, la care au participat cercetători, ingineri, reprezentanți ai industriei și alți 

participanți interesați de dezvoltarea de noi metode, concepte și materiale utilizând 

tehnologii noi și emergente, cum ar fi: fabricarea aditivă, procese la temperaturi și presiuni 

înalte, valorificarea de noi resurse, materiale critice; 

✓ îmbunătățirea activității de marketing în domeniul cercetării; 

✓ achiziționarea de noi echipamente necesare în activitatea CD: celule electrochimice de 

depunere și teste de coroziune, echipament de fabricare aditivă 3D-Bioplotter ENVISIONTEC 

Starter Series; 

✓ achiziționarea componentelor necesare upgrade instalație de evaporate termică prin 

adăugarea unui sistem de pulverizare catodică tip magnetron; 

✓ achiziționarea de software necesar în activitatea CD: Sistem de operare Windows, MS-Office 

2019; licență și bază de date pentru difractometru 
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✓ amenajarea spațiilor de lucru (cheltuieli susținute din proiecte și surse proprii): 1 laborator 

destinat lucrărilor experimentale de electrochimie, 1 spațiu pentru echipamentele de 

tratament termic (hală cuptoare); 

 INCDMNR-IMNR a încheiat în anul 2019 următoarele acorduri de colaborare:  

✓ acord de colaborare nr. 484/17.04.2019 cu Centrul de Transfer Tehnologic al Universității 

din Pitești; 

✓ acord cadru de colaborare nr. 559/09.09.2019 cu Centrul de Cercetări Științifice Medico-

Militare; 

✓ acord de parteneriat nr. 565/17.05.2019 cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Microtehnologie – IMT.  

Alte acorduri în vigoare în anul 2019 sunt: 

✓ memorandum nr. 1868/13.11.2018 cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Mecatronică și Tehnica Măsurării INCDMTM; 

✓ acord de parteneriat nr. 1822/07.12.2018 cu Academia de Științe Economice ASE; 

✓ acord de colaborare de colaborare: nr. 35/12.01.2017 cu Universitatea din Pitești. 

În anul 2019 INCDMNR-IMNR a încheiat un acord cu Universitatea București, în vederea derulării 

unui stagiu de practică pentru studenți de la Facultatea de Chimie.  

7. Prezentarea activității de cercetare-dezvoltare 
7.1. Participarea la competiții naționale / internaționale 

 

În anul 2019 cercetătorii IMNCDMNR-IMNR au participat la următoarele competiții: 

✓ naționale – 17 cereri de finanțare (PN III – PED, PTE, PD) 

✓ internaționale – 11 cereri de finanțare (Orizont 2020, M.ERA-NET, MANUNET, Erasmus+) 

 
 

7.2. Structura rezultatelor de cercetare realizate 
  

Structura rezultatelor este prezentată în Anexa 11. 
 
 

7.3. Rezultate de cercetare-dezvoltare valorificate și efecte obținute 
 

Rezultatele de cercetare-dezvoltare sunt prezentate în Anexa 10. 
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7.4. Oportunități de valorificare a rezultatelor de cercetare 
 

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

oportunități 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 priorităților 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 

promovarea 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 platforma ELI. 

✓ depășirea barierelor între cercetare și industrie prin valorificarea cunoștințelor, metodelor și 

tehnologiilor inovative ale institutului pe întregul lanț valoric de la cercetare fundamentală la 

aplicație, asigurând participarea în programele europene de CDI în folosul societății. 

 
 

7.5. Măsuri privind creșterea gradului de valorificare socio-economică a rezultatelor cercetării 
 

 Printre măsurile de creștere a capacității IMNR se numără: 

✓ organizarea conferinței anuale internaționale ”Tehnologii emergente în ingineria materialelor”, 

respectiv a unor evenimente de tipul workshop / școală de vară, ceea ce permite identificarea 

elementelor, tendințelor, dinamicii și motoarelor domeniilor specifice: resurse minerale și 

respectiv dezvoltarea de materiale pe de o parte și formularea unei perspective integrate 

privind direcția înspre care institutul trebuie să se îndrepte; schimbul de informații și experiență 

permite echipei INCDMNR-IMNR actualizarea 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; 
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recuperarea, reutilizarea și reciclarea 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/internaționale; 

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



 

   44 
  

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 

(Nanomedicine, Nanofutures, etc.), clustere (ROHEALTH, MHTC Măgurele), asociație europeană 

(A.SPIRE), consorții ale proiectelor naționale, platforme naționale, ceea ce poate conduce la 

îmbunătățirea vizibilității IMNR pe plan internațional și național 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 

internaționale, 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 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 

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

europene, 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 clienților. 

 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 

2020 comparativ cu 2019. 
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8.1. Prezentarea activității de colaborare prin parteneriate: 

 

8.1.a. Dezvoltarea de parteneriate la nivel național și internațional în vederea participării la programe 
naționale și europene 

Parteneriate 2018 2019 Efecte estimate 

Asociația A.SPIRE - x 
Participare la elaborarea Roadmap 2050, participare 
în proiecte internaționale 

Comitatetul Regional pentru 
Inovare  

- x 
Participare la elaborarea strategiei de specializare 
inteligentă a Regiunii București-Ilfov 

Cluster Măgurele HighTech x x Participare în proiecte naționale/ internaționale 

Cluster ROHEALTH x x Participare în proiecte naționale/ internaționale 

Academia de Științe Economice x x 
Participare în proiecte naționale/ internaționale; 
organizare programe de studii 

INOE 2000 INCD Optoelectronica 
– România 

x x Participare în proiecte naționale/ internaționale 

ESOGU Eskisehir Osmangazi 
University- Turcia 

x x Participare în proiecte  internaționale 

Romaltyn Mining SRL - România x x Participare în proiecte naționale/ internaționale 

MEERI Mineral and Energy 
Economy Research Institute of 
the Polish Academy of Sciences – 
Polonia 

x x Participare în proiecte  internaționale 

TGM Team Group Metals – 
Polonia 

x x Participare în proiecte internaționale 

AJELIS – Franța x x Participare în proiecte internaționale 

Teknologiantutkimuskeskus VTT 
Oy (VTT), Finlanda 

x x Participare în proiecte internaționale 

VLAAMSE INSTELLING VOOR 
TECHNOLOGISCH ONDERZOEK 
N.V. (VITO), Belgia 

x x Participare în proiecte internaționale 

OPTIMIZACION ORIENTADA A LA 
SOSTENIBILIDAD SL (IDENER), 
Spania 

x x Participare în proiecte internaționale 

KATHOLIEKE UNIVERSITE IT 
LEUVEN (KU Leuven), Belgia 

x x Participare în proiecte internaționale 

TERRAFAME GROUP OY, Finlanda x x Participare în proiecte internaționale 

THYSSEN KRUPP INDUSTRIAL 
SOLUTIONS AG (TK), Germania 

x x Participare în proiecte internaționale 

RESOURCE FULL (ResourceFull), 
Belgia 

x x Participare în proiecte internaționale 

BUREAU DE RECHERCHES 
GEOLOGIQUES ET MINIERES 
(BRGM), Franța 

x x Participare în proiecte internaționale 
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Parteneriate 2018 2019 Efecte estimate 

SKYSCAPE OY (Skyscape), 
Finlanda 

x x Participare în proiecte internaționale 

JACOBS NV (JACOBS), Belgia x x Participare în proiecte internaționale 

COBRE LAS CRUCES SA (CLC), 
Spania 

x x Participare în proiecte internaționale 

AMBIENTALES VZW (CATAPA), 
Belgia 

x x Participare în proiecte internaționale 

THE UNIVERSITY OF EXETER 
(UNEXE), Marea Britanie  

x x Participare în proiecte internaționale 

 DMT GmbH& CO. KG (DMT), 
Germania. 

x x Participare în proiecte internaționale 

Academia Tehnică Militară – ATM x x Participare în proiecte naționale 

Universitatea “Dunărea de Jos” 
din Galați – UDJG 

x x Participare în proiecte naționale 

Universitatea POLITEHNICA din 
București – UPB 

x x Participare în proiecte naționale/ internaționale 

Universitatea din Craiova – UCV x x Participare în proiecte naționale 

INCDMRR-ICPMRR x x Participare în proiecte naționale 

INCDPM x x Participare în proiecte naționale 

ICECHIM x x Participare în proiecte naționale 

INCAS x x Participare în proiecte naționale 

CNMN x x Participare în proiecte naționale 

TU Dortmund, Germania - x Participare în proiecte internaționale 

 
 

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

Platformă tehnologică 2018 2019 Efecte estimate 

NANOFUTURES x x Punct național de contact al inițiativei 

ETP NANOMEDICINE x x 
Acces la strategia în domeniul 
nanomedicină, 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 Raw Materials x x Participarea la proiecte ”Orizont 2020” 

EIP Raw Nanovalue x x Participarea la proiecte ”Orizont 2020” 
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8.1.c. Înscrierea INCDMNR-IMNR ca membru în rețele de cercetare/membru în asociații profesionale 
 de prestigiu pe plan național/internațional 

 

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

național/internațional 

2018 2019 Efecte estimate 

Acțiuni COST 3 2 

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

ASRO 

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

membru  

CT 171 ”Metale neferoase și 
aliajele acestora”  

dr. ing. Roxana M. Piticescu 
președinte 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 
aliajele acestora”  

dr. ing. Roxana M. Piticescu 
președinte comitet tehnic 

Dr. Ing. Adrian Mihail Motoc – 
reprezentant IMNR la ASRO  

în calitate de membru 
ASRO, IMNR desfășoară 
activități specifice 
în domeniul 
standardizării 

Clustere 2 2 

ROHEALTH 

MHTC Măgurele 

(posibilitatea de a 
dezvolta noi 
parteneriate și proiecte) 

Rețeaua ANELIS 1 1 
acces la documentație 
de specialitate în 
domeniul de activitate 

Alte afilieri naționale și 
internaționale 

9 10 

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

 
 

INCDMNR-IMNR a participat la următoarele Acțiuni COST în anul 2019: 

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

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

Comitetul de Management și Coordonator Diseminare; 

✓ COST Action CA 15102 ”Solutions for critical raw materials under extreme conditions” (CRM-

EXTREME), 2015-2019; Dr. Ing. Radu Robert Piticescu – membru în Comitetul de 

Management. 
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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; 

✓ Asociația ”Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency”, A.SPIRE. 

 

8.1.d. Participarea în comisii de evaluare concursuri naționale și internaționale 

 

2018: - 

2019: 1 participare ca membru în comisie de doctorat, 1 participare ca membru în comisie de 

abilitare pentru gradul de profesor universitar 

 

8.1.e. Personalități științifice ce au vizitat INCDMNR – IMNR 
Datele comparative cu anul 2018 privind personalitățile științifice 

care au vizitat INCDMNR-IMNR 

 
2018  25 personalități științifice 

2019  30 personalități științifice 

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

anului 2019: 

Nr. Din țară: 

1 Bogdan Ciocănel CIT IRECSON 

2 Alina Popescu INCD Textile și Pielărie 

3 Claudia Niculescu INCD Textile și Pielărie 

4 Doina Toma INCD Textile și Pielărie 

5 Albert Scrieciu GEOECOMAR 

6 Dumitru Ulieru SITEX 45 SRL 

7 Sorin Axinte Universitatea Politehnica București 

8 Gheorghe Matache COMOTI 
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Nr. Din străinătate: 

1 Maria Dolores Romero Sanchez INESCOP, Spania 

2 Benachir Bouchikhi Moulay Ismail University, Maroc 

3 Mohammed Moufid Moulay Ismail University, Maroc 

4 Aghoutane Youssra Moulay Ismail University, Maroc 

5 Ben HajHamida Nabil Pasteur Institute, Tunisia 

6 Kamel Belgacem Pasteur Institute, Tunisia 

7 Stevan Dimitrijević 
Innovation Center Faculty of Technology and Metallurgy, 
University of Belgrade, Serbia 

8 Silvana Dimitrijević Mining and Metallurgy Institute Bor, Serbia 

9 Aleksandra Ivanovic Mining and Metallurgy Institute Bor, Serbia 

10 Bogdan Postolnyi University of Porto, Portugalia 

12 Peter Klaver TU Delft, Olanda 

13 Marcel Sluiter TU Delft, Olanda 

 
 

8.1.f. Lecții invitate, cursuri și seminarii susținute de personalități științifice invitate 
 

În anul 2019 cercetătorii IMNR au susținut următoarele lecții invitate: 

1. ”Fabrication of bio/organically functionalised nanomaterials” 

Autor: Dr. ing. Mădălina Cursaru 

Training Course TC2 ”Fabrication and characterisation of bio/organically functionalised nanomate-

rials” / Workshop TROPSENSE, organizat de IMNR la Hotel Ibis Parlament, București, 16 ianuarie 2019 

2. ”Characterisation of bio/organically functionalised nanomaterials” 

Autori: Dr. ing. Ana Maria Mocioiu, Dr. Mihai Ghiță 

Training Course TC2 ”Fabrication and characterisation of bio/organically functionalised nanomate-

rials” / Workshop TROPSENSE, organizat de IMNR la Hotel Ibis Parlament, București, 16 ianuarie 2019 

9 Sorin Udubașa Universitatea București 

10 Flaviana Rotaru Clusterul ROHEALTH 

11 Marius Zlăgnean ICPMRR 

12 Ana Filip INFLPR 

13 Ion Frățilescu Institutul de Chimie ”Coriolan Drăgulescu” 

14 Diana-Petronela Burduhos-Nergis TU Iași 

15 Dumitru-Doru Burduhos-Nergis TU Iași 

16 Cornelia Marinescu Institutul de Chimie Fizică ”Ilie G. Murgulescu” 

17 Gelu Naum CIT IRECSON 
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3. ”Applications of bio/organically functionalised nanomaterials” 

Autori: Dr. ing. Roxana Piticescu, IDT III Ioana Vlaicu 

Training Course TC2 ”Fabrication and characterisation of bio/organically functionalised nanomate-

rials” / Workshop TROPSENSE, organizat de IMNR la Hotel Ibis Parlament, București, 16 ianuarie 2019 

4. ”Microîncapsularea PCM pentru stocarea energiei termice” 

Autor: Dr. Maria Dolores Romero-Sanchez 

Școala de vară ENERHIGH ”Materiale PCM pentru aplicații de temperatură înaltă”, organizată de 

IMNR la sediul din Pantelimon, jud. Ilfov, 14-15 octombrie 2019 

5. “Metode solvotermale pentru încapsularea PCM” 

Autor: Dr. ing. Radu Robert Piticescu 

Școala de vară ENERHIGH ”Materiale PCM pentru aplicații de temperatură înaltă”, organizată de 

IMNR la sediul din Pantelimon, jud. Ilfov, 14-15 octombrie 2019 

6. “Modelarea proprietăților termice ale PCM” 

Autor: Dr. Ciprian Neagoe 

Școala de vară ENERHIGH ”Materiale PCM pentru aplicații de temperatură înaltă”, organizată de 

IMNR la sediul din Pantelimon, jud. Ilfov, 14-15 octombrie 2019 

 

8.1.g. Membrii în colectivele de redacție ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse în baze  
internaționale de date) și în colective editoriale internaționale și/sau naționale 

 

 Membrii în colective de redacție ale unor reviste recunoscute ISI: 

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

1118, Science, Education  and Technology Platform 

✓ Dr. Ing. Radu Robert Piticescu, Advanced Nano Materials and Technologies for Energy Sector, 

ISSN 2559-138X, Science, Education and Technology Platform 

✓ Dr. Ing. Radu Robert Piticescu, Manufacturing Review, ISSN 2265-4224. 

Membrii în colective editoriale internaționale: 

✓ CS II Ing. Paul Stanciu, Dr. Simona Elena Bejan, Programme and book of abstracts No. 2/2019 

(2nd International Conference on Emerging Technologies în Materials Engineering 

EmergeMAT, 6-8 Noiembrie 2019, București), ISSN 2602-0424 și ISSN-L 2602-0416. 
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8.1.h. Manifestări organizate de INCDMNR – IMNR; IMNR co-organizator 
 

Workshop TROPSENSE, 16-18 ianuarie 2019, Hotel Ibis Parlament, București 

În perioada 16-18 ianuarie 2019 INCDMNR-IMNR a organizat, împreună cu parteneri ai proiectului 

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

tropicale – TROPSENSE” (contract nr. 645758), implementat prin Programul Orizont 2020 (Marie 

Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange) un eveniment cuprinzând cursuri și workshop-

uri. Evenimentul și-a propus să reunească partenerii proiectului TROPSENSE, precum și cea mai mare parte 

a cercetătorilor IMNR, în vederea realizării unui schimb de informații privind rezultatele proiectului, un 

schimb de cunoștințe în domeniile știința materialelor și electronică cu aplicații în detecția bolilor tropicale, 

respectiv pregătirea unor noi proiecte de colaborare CDI. De asemenea, partenerii proiectului și-au 

împărtășit cunoștințele de specialitate în cadrul unor cursuri și workshop-uri. Numărul total de participanți 

la eveniment a fost de 44 persoane, reprezentând 11 organizații din 7 țări. În prima zi a evenimentului s-a 

desfășurat cursul cu tema ”Fabrication and characterisation of bio/organically functionalised 

nanomaterials”, susținut de reprezentanții INMR (4 prezentări, urmate de discuții). În cea de-a doua zi a 

evenimentului a avut loc ultima întâlnire a parteneriatului TROPSENSE, urmată de workshop-ul cu tema 

”Pattern recognition and data fusion for chemical  sensing”, susținut de reprezentanți ai organizațiilor: 

Universitatea Moulay Ismail (Maroc), Universitatea din Uppsala (Suedia), Universitatea de Tehnologie din 

Gdansk (Polonia), Universitatea din Pamplona (Columbia), SITEX 45 SRL (România). În cea de-a treia zi a 

evenimentului s-a desfășurat cursul cu tema ”Pattern recognition and data fusion for sensing devices”, 

susținut de reprezentanți ai organizațiilor: JLM Innovation GmbH (Germania), Universitatea Moulay Ismail 

(Maroc), Universitatea din Uppsala (Suedia), SITEX 45 SRL (România). 

  

Workshop TROPSENSE,  

16-18 ianuarie 2019, București,  

Hotel Ibis Parlament  

(co-organizat de IMNR) 
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Școala de vară ENERHIGH, 14-15 octombrie 2019, Pantelimon, Ilfov 

În cadrul proiectului ”Metode inovative pentru creșterea proprietăților de stocare a energiei 

termice la temperaturi ridicate a materialelor cu schimbare de fază – ENERHIGH” (ctr. 93/2016), cofinanțat 

prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020,a 

fost organizată o școală de vară în vederea atingerii obiectivului de formare a unui centru de competență 

în cadrul IMNR, sub conducerea unui specialist străin. În prima zi a avut loc o prezentare a prototipului pilot 

realizat pentru stocarea energiei termice și măsurarea conductivității termice, susținută de Dr. Ciprian 

Neagoe. În cea de-a doua zi s-au desfășurat 3 lecții, sub îndrumarea specialiștilor IMNR: Dr. Maria Dolores 

Romero-Sanchez, Dr. Ciprian Neagoe, Dr. ing. Radu Piticescu. Temele principale abordate au fost: 

Microîncapsularea  PCM pentru stocarea energiei termice, Metode solvotermale pentru încapsularea PCM, 

Modelarea proprietăților termice ale PCM. 
 

  
Școala de vară ENERHIGH, 14-15 octombrie 2019, Pantelimon, Ilfov 

 
 

Conferința Internațională EMERGEMAT (Ediția a II-a), 6-8 noiembrie 2019, Hotel Caro, București 

Conferința Internațională ”Tehnologii emergente în ingineria materialelor EmergeMAT” (Ediția a II-

a) a avut loc în perioada 6-8 noiembrie 2019, în București, la Hotel Caro, sala Eminescu, și a fost organizat 

de INCDMNR-IMNR. Conferința EmergeMAT a urmărit să reunească cercetători, ingineri, reprezentanți ai 

industriei și alți participanți interesați de dezvoltarea de noi metode, concepte și materiale utilizând 

tehnologii noi și emergente, cum ar fi: fabricarea aditivă, materiale avansate pentru condiții extreme, 

procese la temperaturi și presiuni înalte, materiale critice, valorificarea de noi resurse. De asemenea, 

evenimentul a urmărit să sprijine activitatea tinerilor cercetători, oferind o platformă de prezentare a 

rezultatelor în domeniul tehnologiilor emergente în ingineria materialelor și un prilej de schimb de 

experiență și bune practici. 

Prima zi a evenimentului a fost dedicată Conferinței finale a proiectului ENERHIGH. Sesiunea 

plenară, moderată de Dr. Ing. Roxana Piticescu (IMNR, România), a fost dedicată unor prelegeri privind: 

sistemul CD din România, clusterul ROHEALTH, sistemul de management al inovării, Programul Operațional 

Competitivitate 2014-2020, prezentarea asociației europene SPIRE (în care INCDMNR-IMNR este membru), 

politicile industriale în România. În cadrul Secțiunii 1 ”Stocarea energiei termice” (Thermal energy storage), 

moderată de Dr. Ing. Maria Dolores Romero-Sanchez (Applynano Solutions, Spania / IMNR, România) au 
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fost prezentate 4 lucrări științifice, iar în cadrul Secțiunii 2 ”Fabricarea aditivă” (Additive manufacturing), 

moderată de Dr. Ing. Vladimir Popov (TECHNION, Israel) au fost prezentate 7 lucrări științifice. În cadrul 

Secțiunii Postere au fost înscrise 41 lucrări științifice, care au fost evaluate de un juriu format din Dr. Ing. 

Maria Letizia Ruello (UNIVPM, Italia) – Președinte, Dr. Maria Dolores Romero-Sanchez (Applynano 

Solutions, Spania / IMNR, România) și Dr. Ing. Radu Piticescu (IMNR, România), urmând ca premierea să se 

desfășoare în ziua următoare.  În paralel cu Secțiunea Postere a avut loc masa rotundă cu tema ”Provocări 

în managementul proiectelor de transfer de cunoaștere tip POC-G” (Challenges în the Management of 

Knowledge Transfer POC-G Projects), moderată de Dr. Ing. Daniela Dumitrescu (IMNR, România).  

Cea de-a doua zi a conferinței a început cu o vizită la laboratoarele INCDMNR-IMNR, la care au 

participat 11 persoane, reprezentând 4 țări (România, Portugalia, Serbia și Olanda). În cadrul Secțiunii 3 

”Materiale critice – Acțiunea COST CRM-EXTREME”  (Critical materials – COST Action CRM-EXTREME), 

moderată de Dr. Ing. Maria Luisa Grilli, (ENEA, IT) și Dr. Ing. Maria Letizia Ruello (UNIVPM, Italia), au fost 

înscrise 10 lucrări, iar în cadrul Secțiunii 4 ”Materiale avansate pentru condiții extreme” (Advanced 

materials for extreme conditions), moderată de Dr. Ing. Bojan Podgornik (IMT, Slovenia) și Dr. Ing. Adriana-

Gabriela Plăiașu (Universitatea din Pitești, România), au fost înscrise 10 lucrări științifice. Cea de-a doua zi 

a conferinței s-a încheiat cu festivitatea de premiere a posterelor, astfel:  

✓ Premiul 1: Bianca Țîncu, Andrei Avram, Marioara Avram, Vasilica Țucureanu, Alina Matei, Cătălin 

Mărculescu, Tiberiu Burinaru, Florin Comănescu, Oana Tutunaru, Ioana Demetrescu, IMT / UPB 

/ USAMV (RO), pentru lucrarea THE STRUCTURAL MODIFICATION OF SINGLE LAYER GRAPHENE 

BY OXYGEN PLASMA TREATMENT 

✓ Premiul 2: Alexandra M.I. Trefilov, Adriana E. Bălan, Lucica Boroica, Bogdan A. Sava, Bogdan Biță, 

Sorin Vizireanu, Gheorghe Dinescu, INFLPR / Univ. Bucharest (RO), pentru lucrarea PLASMA 

FUNCTIONALIZED CARBON NANOWALLS FOR PEM FUEL CELL APPLICATIONS 

✓ Premiul 3: Maria-Roxana Marinescu, Bogdan-Cătălin Șerban, Cornel Cobianu, Nicolae 

Dumbrăvescu, Octavian Ionescu, Octavian Buiu, UPB / IMT (RO), pentru lucrarea CARBON BASED 

MATERIALS FOR SENSORS USED în BIO(MEDICAL) APPLICATIONS 

✓ Premiul special: B.O. Postolnyi, R.F. Webster, R.D. Tilley, V.M. Beresnev, L. Rebouta, J.P. Araújo, 

A.D. Pogrebnjak, U.Porto / Sumy Univ. / UNSW / Kharkiv Univ. / U.Minho (PT / UK / AU), pentru 

lucrarea MULTI-LAYERED STRUCTURES OF METAL NITRIDE HARD COATINGS AS A SOLUTION FOR 

CRITICAL RAW MATERIALS PROBLEM. 

În cea de-a treia zi a conferinței s-a desfășurat evenimentul satelit al Acțiunii COST CRM-EXTREME 

(CA15102). 

Numărul total de participanți la ediția a 2-a a Conferinței EmergeMAT a fost de 157 persoane, 

reprezentând 52 organizații din 17 țări. 



 

   54 
  

Rezumatele lucrărilor înscrise la conferință au fost publicate într-un volum disponibil atât în format 

tipărit (ISSN 2602-0416; ISSN-L 2602-0416), cât și în format electronic: 

https://imnr.ro/public/documents/Book_of_Abstracts_online.pdf  

O parte a lucrărilor înscrise la Conferința EmergeMAT au fost selectate pentru a fi publicate într-un 

volum special al revistei de specialitate Manufacturing Review (mfr.edp-open.org), la începutul anului 2020. 

Revista Manufacturing Review este indexată în mai multe baze de date, inclusiv SCOPUS. 

 

 

  

Conferința Internațională ”Tehnologii emergente în ingineria materialelor EmergeMAT” (Ediția a II-a),  

6-8 Noiembrie 2019, București, Hotel Caro 

 

 

 

 

Trofeele acordate câștigătorilor  

Concursului de postere  

 

 

Vizita participanților la conferință  

la sediul INCDMNR-IMNR,  

Pantelimon, 7 noiembrie 2019 

 

 

 

 

 

https://imnr.ro/public/documents/Book_of_Abstracts_online.pdf
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8.2. Prezentarea rezultatelor la târgurile și expozițiile naționale și internaționale 
 8.2.a. Târguri și expoziții internaționale 

 

În anul 2019  INCDMNR-IMNR a participat la următoarele evenimente internaționale: 

Salonul Internațional de Invenții Geneva  

 Geneva, Elveția, 10-14 aprilie 2019 

✓ MEDALIE DE ARGINT pentru invenția: ”Structuri 

tridimensionale pe bază de hidroxiapatită și poliuretan-diol obținute prin 

tehnica 3D printing”. Autori: Popescu Laura Mădălina, Piticescu Roxana 

Mioara, Motoc Mihail Adrian, Voinea Liliana Mary, Grădinaru (Istrate) 

Sînziana Luminița, Ulieru Dumitru, Topor Alexandru. 

✓ MEDALIE din partea AGEPI (Rep. Moldova) pentru invenția: 

”Structuri tridimensionale pe bază de hidroxiapatită și poliuretan-diol 

obținute prin tehnica 3D printing”. Autori: Popescu Laura Mădălina, 

Piticescu Roxana Mioara, Motoc Mihail Adrian, Voinea Liliana Mary, 

Grădinaru (Istrate) Sînziana Luminița, Ulieru Dumitru, Topor Alexandru. 

 
Diploma obținută la Salonul 

Internațional de Invenții Geneva, 
Elveția, 10-14 aprilie 2019 

 

  
Salonul Internațional de Invenții Geneva, Elveția, 10-14 aprilie 2019 

Salonul EUROINVENT 2019 – European Exhibition of Creativity and Innovation 

 Iași, România, 16-18 mai 2019  

✓ MEDALIE DE AUR pentru invenția: ”Inorganic phase change materials based on potassium 

nitrate micro encapsulation process în a nanostructured inorganic zinc oxide shell with 

application în thermal energy storage”. Autori: Radu Robert Piticescu, Maria Dolores Romero-

Sanchez, Adrian Mihail Motoc; 

✓ MEDALIE DE AUR pentru invenția: ”Process for obtaining aluminium alloys with improved 

mechanical properties by microalloying with nanostructured master alloys”. Autori: Soare 

Vasile, Mitrică Dumitru, Constantin Ionuț; 

✓ MEDALIE DE ARGINT pentru invenția: ”Process for obtaining a porous aluminium alloy”. Autori: 

Mitrică Dumitru, Soare Vasile, Constantin Ionuț, Burada Marian, Ghiță Mihai; 
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✓ MEDALIE DE ARGINT pentru proiectul de cercetare: ”Translational proof of concept of spintronic 

micro-nanoparticle non-thermal vibrational therapy for glioblastomas (NANOVIBER)”. Autori: 

Mădălina Cursaru, Roxana Mioara Piticescu, Robert Morel, Francois Berger, Rogerio Gaspar, 

Stergios Logothetidis; 

✓ MEDALIE DE BRONZ pentru proiectul de cercetare: ”New concepts for efficient extraction of 

mixed rare earths oxides from monazite concentrates and their potențial use as dopant în high 

temperature coatings and sintered materials (MONAMIX)”. Autori: R. R. Piticescu, A. E. 

Slobozeanu, S. N. Vâlsan, C. F. Ciobota, M. L. Grilli, M. Prakasam, A. Rinaldi, A. Sobetkii; 

✓ MEDALIE DE AUR și PREMIU DE EXCELENȚĂ din partea ICECHIM pentru proiectul de cercetare: 

”Translational proof of concept of spintronic micro-nanoparticle non-thermal vibrational 

therapy for glioblastomas (NANOVIBER)”. Autori: Mădălina Cursaru, Roxana Mioara Piticescu, 

Robert Morel, Francois Berger, Rogerio Gaspar, Stergios Logothetidis; 

✓ MEDALIE DE AUR și PREMIU DE INOVARE din partea Universității din Craiova pentru proiectul 

de cercetare: ”Translational proof of concept of spintronic micro-nanoparticle non-thermal 

vibrational therapy for glioblastomas (NANOVIBER)”. Autori: Mădălina Cursaru, Roxana Mioara 

Piticescu, Robert Morel, Francois Berger, Rogerio Gaspar, Stergios Logothetidis; 

✓ DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ pentru proiectul de cercetare: ”Process for oxidizing metal sulphides 

within concentrates of non-ferrous and noble metals”. Autori: Velea Teodor, Predică Vasile, 

Gheorghe Săndica Liliana; 

✓ DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ pentru invenția: ”Advanced ceramic thermal protective systems 

developed through combinatorial EB-PVD deposition technology (ANDROTECH)”. Autori: R. R. 

Piticescu, M. Corban, A. Sobetkii, M. Botan, V. Manoliu, V. S. Bogdan. 
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Diplome obținute la EUROINVENT 2019, Iași, 16-18 mai 2019 

 

  

EUROINVENT 2019, Iași, 16-18 mai 2019 

 
 

Evenimente de brokeraj / matchmaking 

În anul 2019 INCDMNR-IMNR a participat la următoarele evenimente internaționale de 

brokeraj/matchmaking: 

✓ EuroNanoForum 2019. În cadrul EuroNanoForum 2019 (Nanotechnology and Advanced 

Materials Progress Under Horizon2020 and  Beyond), desfășurat în București, la Palatul 

Parlamentului, în perioada 12-14 iunie 2019, INCDMNR-IMNR a participat la evenimentul de 

brokeraj dedicat cercetătorilor, reprezentanților mediului academic și industriei, din țări 

europene. 

✓ SPIRE PPP 7th BROKERAGE EVENT. INCDMNR-IMNR a participat la evenimentul de brokeraj 

organizat de Asociația A.SPIRE la Bruxelles, în data de 26 iunie 2019, dedicat în principal 

membrilor asociației, în scopul dezvoltării de noi proiecte Horizon 2020. A.SPIRE reunește 

reprezentanți ai sectoarelor ciment, ceramică, substanțe chimice, inginerie, minerale și 

minereuri, metale neferoase, oțel și apă, de la nivelul întregii Europe: 20% din totalul industriei 

prelucrătoare din Europa în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și cifra de afaceri. IMNR 

a devenit membru al asociației începând cu luna iunie 2019. 



 

   58 
  

✓ TCIC 2019. În perioada 18-20 septembrie 2019 INCDMNR-IMNR a participat la cea de-a 5-a 

ediție a Conferinței Internaționale a Clusterelor din Transilvania (Transylvanian Clusters 

International Conference – TCIC 2019), la CREIC – Centrul Regional de Excelență pentru Industrii 

Creative din Cluj-Napoca, la care au participat peste 400 persoane. În cadrul conferinței a avut 

loc evenimentul de matchmaking dedicat reprezentanților clusterelor din țări din Europa, Africa 

și Asia.  

 
 

 8.2.b. Târguri și expoziții naționale 
În anul 2019 INCDMNR-IMNR a participat la următoarele evenimente naționale: 

 

Salonul UGAL INVENT 2019 

 Galați, 16-18 octombrie 2019 

✓ 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, Ruști Cristina Florentina, Motoc Adrian, Ionică Marcel, Ulieru Dumitru; 

✓ MEDALIE DE ARGINT pentru invenția: ”Tehnologie ecologică de obținere de aliaje de aluminiu 

cu porozitate ridicată și greutate specifică scăzută pentru aplicații industriale”. Autori: Mitrică 

Dumitru, Soare Vasile, Constantin Ionuț, Burada Marian, Ghiță Mihai; 

✓ DIPLOMĂ  din partea Academiei de Științe Tehnice din România 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, Ruști Cristina Florentina, 

Motoc Adrian, Ionică Marcel, Ulieru Dumitru; 

✓ DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ  din partea Asociației ”Justin Capră” pentru invenția: ”Aliaje de 

aluminiu nanostructurate cu caracteristici fizico-mecanice înalte”. Autori: Soare Vasile, Mitrică 

Dumitru, Constantin Ionuț; 

✓ DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ  din partea Asociației ”Justin Capră” 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,  Roxana Piticescu, Cristina Florentina Ruști, 

Adrian Motoc, Marcel Ionică, Dumitru Ulieru; 

✓ DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ  din partea Asociației ”Justin Capră” pentru invenția: ”Tehnologie 

ecologică de obținere de aliaje de aluminiu cu porozitate ridicată și greutate specifică scăzută 

pentru aplicații industriale”. Autori: Mitrică Dumitru, Soare Vasile, Constantin Ionuț, Burada 

Marian, Ghiță Mihai; 
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✓ DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ  din partea Asociației ”Justin Capră” pentru invenția: ”Procedeu 

hidrotermal pentru sinteza pulberilor de titanat de bariu și stronțiu nanostructurat dopate cu 

La pentru aplicații la senzori de gaze”. Autori: Piticescu Roxana Mioara, Rusti Cristina Florentina, 

Stoiciu Maria, Stănoiu Adelina, Simion Cristian Eugen; 

✓ DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ din partea Asociației ”Justin Capră” pentru proiectul de cercetare: 

”Sisteme de protecție termică din ceramică avansată dezvoltate prin tehnologia de depunere 

combinatorială EB-PVD (proiect ANDROTECH)”. Autori: Piticescu R. Radu, Sobetkii Arcadii, Boțan 

Mihai, Vasile Bogdan; 

✓ DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ din partea Asociației ”Justin Capră” pentru proiectul de cercetare: 

”Development of efficient laboratory technologies for selective recovery of base and precious 

metals from Cu and Pb mining by-products (proiect MINTECO)”. Autori: Ghiță Mihai, Bodenan 

Francoise, Levei Erika A., Kulczycka Johanna, Muammer Kaya, Shilova Ekaterina, Bizo Mircia. 

 

  

Diplome obținute la UGAL INVENT 2019, Galații, 16-18 Octombrie 2019 

 

  
UGAL INVENT 2019, Galații, 16-18 Octombrie 2019 
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Evenimente de brokeraj/matchmaking 

✓ ROHEALTH 2019. INCDMNR-IMNR a partcipat la evenimentul de brokeraj organizat la Iași, în 

data de 18 aprilie 2019 de ROHEALTH – Clusterul pentru Sănătate, alături de IMAGO-MOL 

Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară și Structurală Nord-Est și BIORONE – 

Biotechnology Cluster. 

 
8.3. Premii obținute prin proces de selecție / distincții 

 
Nr. Competiție Premiu obținut 

1 Salonul Internațional de In-

venții de la Geneva, Elveția 

(ediția 47),  

10-14 aprilie 2019 

MEDALIE DE ARGINT 

M. Popescu, R.M. Piticescu, A.M. Motoc, L.M. Voinea, S.L. Grădinaru (Istrate), 

D. Ulieru, A. Topor, Structuri tridimensionale pe bază de hidroxiapatită și po-

liuretan-diol obținute prin tehnica 3D printing (BI nr. 132753/2019) 

2 Salonul Internațional de In-

venții de la Geneva, Elveția 

(ediția 47),  

10-14 aprilie 2019 

MEDALIE din partea AGEPI (Rep. Moldova) 

M. Popescu, R.M. Piticescu, A.M. Motoc, L.M. Voinea, S.L. Grădinaru (Istrate), 

D. Ulieru, A. Topor, Structuri tridimensionale pe bază de hidroxiapatită și po-

liuretan-diol obținute prin tehnica 3D printing (BI nr. 132753/2019) 

3 EUROINVENT 2019,  

16-18 mai 2019, Iași 

MEDALIE DE AUR 

R.R. Piticescu, M.D. Romero-Sanchez, A.M. Motoc, Inorganic phase change 

materials based on potassium nitrate micro encapsulation process în a na-

nostructured inorganic zinc oxide shell with application în thermal energy sto-

rage (CB EPO nr. 3450010/2019)  

4 EUROINVENT 2019,  

16-18 mai 2019, Iași 

MEDALIE DE AUR 

Soare Vasile, Mitrica Dumitru, Constantin Ionuț, Process for obtaining alumi-

nium alloys with improved mechanical properties by micro-alloying with na-

nostructured master alloys (BI nr.128755/2018) 

5 EUROINVENT 2019,  

16-18 mai 2019, Iași 

MEDALIE DE ARGINT 

Mitrica Dumitru, Soare Vasile, Constantin Ionuț, Burada Marian, Ghiță Mihai, 

Process for  obtaining a porous aluminium alloy (BI nr. 129439/2018) 

6 EUROINVENT 2019,  

16-18 mai 2019, Iași 

MEDALIE DE ARGINT 

Mădălina Cursaru, Roxana Mioara Piticescu, Robert Morel, Francois Berger, 

Rogerio Gaspar, Stergios Logothetidis, Translational proof of concept of spin-

tronic micro-nanoparticle non-thermal vibrational therapy for glioblastomas 

(proiect NANOVIBER) 

7 EUROINVENT 2019,  

16-18 mai 2019, Iași 

MEDALIE DE BRONZ 

R. R. Piticescu , A. E. Slobozeanu, S. N. Vâlsan, C. F. Ciobota, M. L. Grilli, M. 

Prakasam, A. Rinaldi, A. Sobetkii, New Concepts for Efficient Extraction of 
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Nr. Competiție Premiu obținut 

Mixed Rare Earths Oxides from Monazite Concentrates and their Potential 

Use as Dopant în High Temperature Coatings and Sintered Materials (proiect 

MONAMIX) 

8 EUROINVENT 2019,  

16-18 mai 2019, Iași 

DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ  

Radu R. Piticescu, Mircea Corban, Mihai Boțan, Victor Manoliu, Bogdan Va-

sile, Advanced ceramic thermal protective systems developed through com-

binatorial EB-PVD deposition technology (proiect ANDROTECH) 

9 EUROINVENT 2019,  

16-18 mai 2019, Iași 

DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ și MEDALIE DE AUR din partea ICECHIM 

Mădălina Cursaru, Roxana Mioara Piticescu, Robert Morel, Francois Berger, 

Rogerio Gaspar, Stergios Logothetidis, Translational proof of concept of spin-

tronic micro-nanoparticle non-thermal vibrational therapy for glioblastomas 

(proiect NANOVIBER) 

10 EUROINVENT 2019,  

16-18 mai 2019, Iași 

PREMIU PENTRU INOVARE și MEDALIE DE AUR din partea Univ. Craiova 

Mădălina Cursaru, Roxana Mioara Piticescu, Robert Morel, Francois Berger, 

Rogerio Gaspar, Stergios Logothetidis, Translational proof of concept of spin-

tronic micro-nanoparticle non-thermal vibrational therapy for glioblastomas 

(proiect NANOVIBER) 

11 UGAL INVENT,  

16-18 Oct.2019, Galați 

MEDALIE DE AUR 

Sobetkii Arcadie, Vișan Mihai,  Roxana Piticescu, Cristina Florentina Rusti, 

Adrian Motoc, Marcel Ionica, Dumitru Ulieru, Procedeu de obținere a filmelor 

subțiri din titanat de bariu și stronțiu dopat cu cupru prin metoda RF-Sputte-

ring (BI nr. 131119/2019) 

12 UGAL INVENT,  

16-18 Oct.2019, Galați 

MEDALIE DE ARGINT 

Mitrica Dumitru, Soare Vasile, Constantin Ionuț, Burada Marian, Ghiță Mihai, 

Tehnologie ecologică de obținere de aliaje de aluminiu cu porozitate ridicată 

și greutate specifică scăzută pentru aplicații industriale (BI) 

13 UGAL INVENT,  

16-18 Oct.2019, Galați 

DIPLOMĂ din partea Academiei de Științe Tehnice din România 

Sobetkii Arcadie, Vișan Mihai,  Roxana Piticescu, Cristina Florentina Rusti, 

Adrian Motoc, Marcel Ionica, Dumitru Ulieru, Procedeu de obținere a filmelor 

subțiri din titanat de bariu și stronțiu dopat cu cupru prin metoda RF-Sputte-

ring (BI nr. 131119/2019) 

14 UGAL INVENT,  

16-18 Oct.2019, Galați 

DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ din partea Asociației Justin Capră 

Soare Vasile, Mitrică Dumitru, Constantin Ionuț, Aliaje de aluminiu nanostruc-

turate cu caracteristici fizico-mecanice înalte (BI) 

15 UGAL INVENT,  DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ din partea Asociației Justin Capră 
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Nr. Competiție Premiu obținut 

16-18 Oct.2019, Galați Sobetkii Arcadie, Vișan Mihai,  Roxana Piticescu, Cristina Florentina Rusti, 

Adrian Motoc, Marcel Ionica, Dumitru Ulieru, Procedeu de obținere a filmelor 

subțiri din titanat de bariu și stronțiu dopat cu cupru prin metoda RF-Sputte-

ring (BI nr. 131119/2019) 

16 UGAL INVENT,  

16-18 Oct.2019, Galați 

DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ din partea Asociației Justin Capră 

Mitrica Dumitru, Soare Vasile, Constantin Ionuț, Burada Marian, Ghiță Mihai, 

Tehnologie ecologică de obținere de aliaje de aluminiu cu porozitate ridicată 

și greutate specifică scăzută pentru aplicații industriale (BI) 

17 UGAL INVENT,  

16-18 Oct.2019, Galați 

DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ din partea Asociației Justin Capră 

Piticescu Roxana Mioara, Rusti Cristina Florentina, Stoiciu Maria, Stănoiu 

Adelina, Simion Cristian Eugen, Procedeu hidrotermal pentru sinteza pulberi-

lor de titanat de bariu și stronțiu nanostructurat dopate cu La pentru aplicații 

la senzori de gaze (BI nr. 131111/2018) 

18 UGAL INVENT,  

16-18 Oct.2019, Galați 

DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ din partea Asociației Justin Capră 

Piticescu R. Radu, Sobetkii Arcadii, Boțan Mihai, Vasile Bogdan, Sisteme de 

protecție termică din ceramică avansată dezvoltate prin tehnologia de depu-

nere combinatorială EB-PVD (proiect ANDROTECH) 

19 UGAL INVENT,  

16-18 Oct.2019, Galați 

DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ din partea Asociației Justin Capră 

Ghiță Mihai, Bodenan Francoise, Levei Erika A., Kulczycka Johanna, Muam-

mer Kaya, Shilova Ekaterina, Bizo Mircia, Development of efficient laboratory 

technologies for selective recovery of base and precious metals from Cu and 

Pb mining by-products (proiect MINTECO) 

20 CompetițiaPN-III-P1-1.1-

PRECBVT-2019, cod PRE-

CBVT-2019-3213 

PREMIU  BREVET 

M. Popescu, R.M. Piticescu, A.M. Motoc, L.M. Voinea, S.L. Grădinaru (Istrate), 

D. Ulieru, A. Topor, Structuri tridimensionale pe bază de hidroxiapatită și po-

liuretan-diol obținute prin tehnica 3D printing (BI nr. 132753/30.05.2019) 

21 Competiția PN-III-P1-1.1-

PRECISI-2019, cod PRECISI-

2019-47382 

PREMIU ARTICOL 

L. M. Piticescu, L. M. Cursaru, D. N. Ciobota, S. Istrate, D. Ulieru, 3D Bioprin-

ting of Hybrid Materials for Regenerative Medicine: Implementation în Inno-

vative Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs), JOM 71(2) 662-672, DOI: 

10.1007/s11837-018-3252-y, 2019, FI=2.305 

22 Top Lista Firme LOCUL 1 în Top Afaceri România 2019 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare 

– IMNR (Pantelimon, domeniu 72: Cercetare-dezvoltare) 
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8.4. Prezentarea activității de mediatizare 

8.4.a. Extrase din presă (interviuri) 
 
 În anul 2019 activitatea INCDMNR-IMNR a fost promovată prin: 

✓ InfoBulletin al Camerei de Comerț și Industrie a României, lucrare cu apariție lunară, de 

mediatizare a ofertei de afaceri românești pe piața externă. InfoBulletin se transmite camerelor 

de comerț și industrie, organizațiilor și asociațiilor profesionale din străinătate (din peste 150 de 

țări), cu care CCIR are acorduri de colaborare (peste 350 de organizații din toată lumea), precum 

și ambasadelor României în străinătate și ambasadelor acreditate la București. Profilul 

INCDMNR-IMNR este fi publicat în 12 numere consecutive ale InfoBulletin (nr. 106-117), 

disponibile la adresa:http://www.snia.ro/ContentPages/InfoBulletin.aspx.  

✓ inoJurnal – Revista de inovație a centrului de Transfer tehnologic CTT CEPROCIMAT, cu apariție 

trimestrială. Revista își propune să deschidă ușa organizațiilor de cercetare către mediul 

economic și publicul larg, adresându-se în principal întreprinderilor inovative și companiilor, dar 

și institutelor de cercetare și universităților. În volumul 2, numărul 3-4/2018 a apărut articolul 

”IMNR, actor principal al cercetării și aplicațiilor pentru eficientizarea utilizării resurselor și 

substituirea metalelor critice”, disponibil la adresa:  

http://www.ceprocim.ro/wp-content/uploads/2019/04/Inojurnal.pdf 

 

 
8.4.b. Participare la dezbateri radiodifuzate / televizate 

Nu este cazul. 
 
 

8.4.c. Promovarea online 
 

Promovarea online a institutului, proiectelor și rezultatelor CD se realizează cu ajutorul 

următoarelor instrumente: 

✓ Website-ul institutului, disponibil la adresa www.imnr.ro, în limba română și în limba engleză. În 

calitate de ”carte de vizită” a Institutului, website-ul conține informații la zi privind organizarea 

(laboratoare, personal), serviciile oferite (tipuri de servicii și echipamentele din dotare), 

evenimente (conferințe, workshop-uri), proiecte derulate, etc. În anul 2018 a fost lansat noul 

website al institutului, cu grafică și conținut actualizate. 

✓ Website-urile proiectelor în care INCDMNR-IMNR este partener. În anul 2019 INCDMNR-IMNR a 

derulat în total 20 proiecte, din care: 9 naționale și 7 internaționale, 2 proiecte finanțate din 

fonduri structurale (POC E și respectiv POC G), 2 Acțiuni COST. Website-urile acestor proiecte 

http://www.snia.ro/ContentPages/InfoBulletin.aspx
http://www.ceprocim.ro/wp-content/uploads/2019/04/Inojurnal.pdf
http://www.imnr.ro/
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cresc vizibilitatea institutului, promovând totodată rezultatele cercetărilor din cadrul 

proiectelor. Exemple: BIONECA – Acțiune COST (www.bioneca.eu); INTMET, proiect  Horizon 

2020 (www.intmet.eu); MONAMIX, proiect M.ERA-NET (www.imnr.ro/monamix), etc.     

✓ Social media. Institutul a creat o pagină de Facebook destinată prezentării activității generale a 

echipei INCDMNR-IMNR, proiectelor aflate în derulare, evenimentelor, oportunităților de 

finanțare, etc. Promovarea prin intermediul paginii Facebook se realizează atât pentru publicul 

larg (rezultate spectaculoase, promovarea evenimentelor, acțiuni de recrutare, etc.), cât și 

pentru specialiști și potențiali parteneri/clienți (promovarea serviciilor, promovarea 

evenimentelor, etc.). 

 

 

Noul website IMNR disponibil la adresa: www.imnr.ro 

http://www.bioneca.eu/
http://www.intmet.eu/
http://www.imnr.ro/monamix
http://www.imnr.ro/
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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 

fundamentală (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 materiale 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. 

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

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

responsabilitățile 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-

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

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

indicatorii 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 

vedere atât mediul intern al institutului (climatul și cultura organizațională, potențialul tehnologic, de 

informare 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-

dezvoltare-inovare pe plan național și internațional desfășurate în cursul anului 2019: 

 

Nr. INDICATORI DE REZULTAT 2019 OBSERVATII 

1 PUBLICARE 9 articole în reviste cotate ISI 
11 articole în reviste indexate BDI 
 

Domeniul Environmental Sciences 
1 articol zona roșie, FI 5.58; Top 27 
1 articol zona galbena, FI 2.914; Top  91  
Domeniul Mining & Mineral Processing 
2 articole zona roșie, FI 2.305; Top 5 
Domeniul Materials Science, Textiles 
1 articol zona roșie, FI 4.018; Top 1 
Domeniul Materials Science, 
Multidisciplinary 
1 articol zona galbena, FI 3.442; Top 82  
1 articol zona galbena, FI 2.781; Top 115 
1 articol zona gri, FI 1.29; Top 222 
Domeniul Thermodynamics 
1 articol zona galbena, FI 2.741; Top 16 

2 PARTICIPARE LA 
CONFERINȚE 

52 comunicări științifice 
 

Fonduri prevăzute în cadrul proiectelor 
Promovarea rezultatelor proiectelor de 
cercetare, a institutului, noi parteneriate 

3 EVENIMENTE ORGANIZATE 1 conferință internațională 
1 workshop internațional 
1 workshop național 

Promovarea rezultatelor proiectelor de 
cercetare, a institutului, noi parteneriate 

4 ÎNTALNIRE PROIECT 1 întâlnire de proiect organizată Evaluarea stadiului proiectelor 
Nu au fost necesare fonduri pentru 
deplasare 

5 PROPUNERE BREVET 5 cereri de brevet naționale Taxe prevăzute în cadrul proiectelor aflate 
în derulare 

6 PROPUNERE PROIECT 17 propuneri proiecte naționale 
11 propuneri proiecte 
internaționale 

Atragere de noi fonduri pentru activitatea 
CD 

7 MONITORIZARE/ 
AVIZARE FAZE 
CONTRACTUALE 

53 faze avizate Evaluarea stadiului proiectelor 

8 PREGATIRE /  
FORMARE PROFESIONALA 

18 stagii masterat/doctorat 
82 cursuri de 
instruire/perfecționare;  
4 stagii de pregătire;  

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

9 CONTRACTE DIRECTE   
Laborator Analize 
(nr.comenzi/val.lei) 

Comenzi externe:  
274 / 216.965 lei 

Fonduri atrase de la beneficiari externi 
valorificând expertiza unică în domeniul 
științei și ingineriei materialelor, în 
principal metale neferoase și rare 

Compartimentul Produse Serie 
Mică 
  (nr.comenzi/val.lei) 

Comenzi externe: 
87 / 114.965 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: 

www.e-nformation.ro 

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

editate în țară și străinătate. 

Reviste intrate în institut în anul 2019: 

✓ Optoelectronics and Advanced Materials,vol.21, nr. 1-12/2019, ISSN 14544164 

✓ Optoelectronics and Advanced Materials – Rapid Communications, vol. 13, nr. 1-12/2019, 

ISSN1842-6573.  

Cărți achiziționate în anul 2019: 

✓ Handbook of Materials Structures, Properties, Processing, Lawrence E. Murr, 2015 

✓ Nanotechnology Characterization Tools for Environment,  He Challa S.S.R. Kumar, 2019 

✓ Handbook of Magnetic Materials, K.H.J. Buschow, 2015 

✓ Biocompatibility and Performance of Medical Devices, Jean-Pierre Boutrand, 2019. 

 

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

În cursul anului 2019 Institutul a avut următoarele controale: 

✓ 7 controale de la ANAF -Ilfov- control inopinat pentru eliberare certificat TVA- pentru fonduri 

europene respectiv POC E și POC G; 

✓ 1 control de la Curtea de Conturi- Camera de conturi Ilfov cu tematica ”Controlul situației, 

evoluției și modului de administrare a patrimoniului, precum și legalitatea realizării 

veniturilor și a efectuării cheltuielilor pe perioada 2016-2018” 

✓ 1 control CNCAN cu tematica ”Îndeplinirea condițiilor de monitorizare a activității de 

deținere concentrate monazitice și deșeuri radioactive” 

Toate aceste controale sunt consemnate în Registrul Unic de Control al INCDMNR IMNR. 

În urma controalelor nu au rezultat deficiente. 

   

 

 

 

http://www.e-nformation.ro/


 

   68 
  

12. Concluzii 

 

Pe parcursul anului 2019,  institutul a demonstrat capacitatea de adaptare, flexibilitatea și 

potențialul creativ puternic. În implementarea direcțiilor de cercetare au fost stabilite patru echipe 

multidisciplinare susținute de trei echipe suport și un expert ce vor fi consolidate în perioada 2020-2024 în 

strânsă corelație cu ariile tematice de CDI: 

✓ Echipe multidisciplinare: Valorificare resurse metalice; Aliaje avansate și materiale compozite; 

Hibrizi anorganic-organici și fabricare aditiva; Filme subțiri și acoperiri; 

✓ Echipe suport: Caracterizări fizico-chimice și microstructurale; Modelare de material și proces; 

Electrochimie; 

✓ 1 expert – responsabil de mediu/auditor de mediu. 

 

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

național (ingineria în domeniul metalelor neferoase și rare și compușilor acestora; chimie anorganică 

aplicată), prezența activă și competitivitatea la nivel național și internațional datorită expertizei, 

infrastructurii, rețea de agenți economici utilizatori, participarea în consorții multidisciplinare, atragerea de 

resurse financiare din servicii de analize și microproducție pentru firme private. 

  

 În vederea creșterii impactului rezultatelor de CDI în economie prin îmbunătățirea proceselor de 

transfer tehnologic îndreptate către IMM-uri (sector dinamic și eficient al economiei) în anul 2019: 

a) a fost realizat AUDITUL în DOMENIUL MANAGEMENTULUI INOVĂRII. În data de 04.10.2019 

INCDMNR-IMNR a primit certificatul CIT/2/1/04.10.2019 valabil până la data de 03.10.2020. 

CIT IRECSON – membru RENITT – certifică faptul că institutul, în domeniul cercetare-

dezvoltare în alte științe naturale și inginerie (Cod CAEN 7219), are implementat și menține 

un Sistem de management al Inovării în conformitate cu cerințele standardului SR 

13572:2016.  

b) au fost autorizate de către ANC două cursuri de formare profesională (servicii oferite de CTT 

AVANMAT), și anume: Specialist îmbunătățire procese – Cod COR 242102, decizia nr. 333 din 

data de 21.08.2019, Autorizația IF 559, respectiv Manager îmbunătățire procese – Cod COR 

242108, decizia nr. 332 din data de 21.08.2019, Autorizația IF 558. 

c) Laboratorul Analize a fost reacreditat RENAR pe o perioadă de 5 ani.  Probele investigate au 

fost foarte diverse, de la materiale comerciale la materiale noi, ceea ce a presupus elaborarea 

unor metode/metodologii de testare aplicabile de la caz la caz. Testele realizate au presupus 
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în mare măsură activități specifice de cercetare industrială și respectiv dezvoltare 

experimentală (aliniere la standarde, analiză statistică, incertitudinea măsurării). 

 

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

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

Prioritățile INCDMNR-IMNR pentru anul 2020 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 2020, 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. 

 

Obiective Activități Indicatori Resurse necesare Responsabili Termene 

1.Creșterea potenți-
alului de conducere 
a inovării 

Creșterea prestigiului 
profesional la nivelul 

departamentelor 

Număr de doctori în știință raportat la numărul de per-
sonal cu activitate de CD- Estimat 2 

Cercetători înscriși la doctorat 
Finanțare proiecte 

Director Științific 
/ Șefi laboratoare 

Tr. IV 2020 

2. Potențialul de cre-
are a cunoștințelor 

Finanțare din surse 
proprii pentru CDT 

Ponderea cheltuielilor pentru CDT din surse proprii din 
total cheltuieli de CDT 
Crestere estimata 2% 

Venituri conexe  
Cheltuieli de promovare  

Director General 
Director Științific 

Director Economic 

Tr. IV 2020 

Ponderea proiectelor de CDT finanțate din fonduri pro-
prii din total proiecte de CDT 
Crestere estimata: 2%  

Venituri conexe  
Cheltuieli de promovare 

Director General 
Director Științific 

Director Economic 

Tr. IV 2020 

Finanțare din surse 
atrase pentru CDT 

Ponderea cheltuielilor pentru CDT prin finanțare din 
surse atrase (mediul de afaceri, împrumuturi etc.) din 
total cheltuieli de CDT  
Crestere estimata: 1-2% 

Contracte directe cu IMM-uri  
Mentenanță echipamente 
Cheltuieli de promovare 

 

Sef CTT 
Șefi laboratoare 

Sef serv. Marketing 

Tr. IV 2020 

Ponderea proiectelor de CDT finanțate din surse atrase 
din total proiecte de CDT  
Crestere estimata: 1-2% 

Contracte directe cu IMM-uri  
Cheltuieli de promovare 

 

Sef CTT 
Șefi laboratoare 

Sef serv. Marketing 

Tr. IV 2020 

2. Potențialul de cre-
are a cunoștințelor 

Atragerea surselor de  
finanțare-proiecte eu-

ropene și fonduri 
structurale 

Capacitatea de atragere a surselor externe de finanțare 
CDT (ponderea fondurilor atrase pe plan extern per 
personal cu activitate CDT din total venituri pe personal 
cu activitate de CDT) 
Crestere estimata: 2% 

Cheltuieli de promovare/ broke-
raje/conferinte 

Know-how   

Director General 
Director Științific 

Cercetatori Mana-
geri  proiecte euro-

pene 

Tr. IV 2020 

3. Creșterea capaci-
tății de inovare și de 

integrare într-un  
sistem relational 

Activitați de inovare Intreprinderi care au introdus o inovare de produs prin 
colaborare cu institutul 
Estimat: 1 parteneriat 

Validare tehnologii 
Brokeraj  

Cheltuieli de testare preliminara 

Director General 
Director Științific 

Sef CTT 
Șefi laboratoare 

Tr. IV 2020 

IMM-uri care au introdus o inovare de proces prin cola-
borare cu institutul 
Estimat: 1 
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4. Îmbunătățirea 
performanței ac-

tivităților de 
 Inovare 

Participarea la realizarea 
de produse  
noi/modernizate sau teh-
nologii noi/modernizate 
pentru piață 

Ponderea produselor/tehnologiilor noi sau moderni-
zate din totalul rezultatelor de CDI obținute (%) 
Creștere  estimată: 2% 

Contracte CDT Broker tehnolo-
gii 
Serv. Marketing 
 

Sef CTT 
Manager Inovare 

Tr. IV 2020 

Activități de consultanță 
(servicii) 

Ponderea întreprinderilor care au primit consul-
tanță din totalul întreprinderilor cu care au existat 
colaborări (%) 
Creștere estimată: 0.5% 

Broker tehnologii Serv. Marke-
ting 

 

Director Econo-
mic 

Sef CTT 
Manager Inovare 

Tr. IV 2020 

Ponderea veniturilor din consultanță din total veni-
turi institut (%) 
Creștere estimată: 0.5% 

5. Proprietatea 
industrială 

Realizarea de publicații 
științifice și participări la  

manifestări științifice, târ-
guri, expoziții 

Număr articole ISI per cercetător atestat 
Număr de citări în reviste de specialitate cotate ISI 
per cercetător atestat 
Număr de lucrări științifice/tehnice în reviste de 
specialitate fără cotație ISI per cercetător atestat 
Cărți publicate per cercetător atestat 
Creștere estimata: 1% 

Acces la literatura de speciali-
tate 

Fonduri publicare open access 

Director Științific 
Șefi laboratoare 

Tr. IV 2020 

Elaborare documentații 
tehnico-economice 

Număr documentații tehnico-economice (documen-
tații de realizare produse/ servicii, studii de fezabili-
tate, studii de piață, planuri de afaceri, proiecte teh-
nico-economice etc.) elaborate per cercetător ates-
tat 
Creștere estimată: 1% 

Acces documentare 
Acces software specializate 

Director econo-
mic 

Manager inovare 

Tr. IV 2020 

Elaborare și valorificare 
brevete de invenție 

Număr brevete înregistrate sau cereri de înregis-
trare per cercetător 
Creștere estimată: 1% 

Acces baze de date specifice 
(EPO, etc.) 

Asigurate taxe și cheltuieli de 
brevetare 

Director General 
Sef CTT 

Tr. IV 2020 
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ANEXA 1 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE DE CĂTRE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ÎN ANUL 2019 
  

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

privind înființarea 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 MENCS nr. 6259/30.12.2016 ,Ordinul M.C.I.  nr. 305/13.05.2019 și Ordinul M.C.I. 

nr. 490/22.08.2019. 

 Președinte:  Dr.Ing. Piticescu Mioara Roxana 

Director General INCDMNR -IMNR  

Ordin MENCS 6251/29.12.2016 

Ordin M.C.I.  nr. 490/22.08.2019 

 

 Membrii: Dr.Ing. Motoc Adrian-Mihail din 01.03.2018 

   Președinte Consiliu Științific 

   Ordin MCI 292/01.03.2018 

Ordin M.C.I.  nr. 490/22.08.2019 

 

Gergely Silvia – până la 13.05.2019 

Ordin MCI nr.914/23.10.2018 

Reprezentant M.C.I. 

 

Stanca Corneliu – Specialist M.C.I. 

Ordin 305/13.05.2019/ O.M.C.I 490/22.08.2019 

 

Popescu Laura 

Reprezentant MFPSPV 

Ordin 5122/01.09.2015./OMCI 490/22.08.2019 

 

Vasiliul Florin Dan-Specialist CS 1 până la 22.08.2019  

INCDFM Măgurele 

Ordin 6259/30.12.2016 

 

Kuncser Victor-Specialist CS1- până la 22.08.2019  

INCDFM Măgurele 

Ordin 6259/30.12.2016 

 

Bălescu Ștefan – Reprezentant al MFP  

OMCI 490/22.08.2019 

 



 

      
  73 

  

Popa Mădălina- Reprezentant M.C.I.  

OMCI 490/22.08.2019 

 

Coșug Oana Măriuca- specialist M.C.I.  

OMCI 490/22.08.2019 

 

Secretar: Ec. Șcrab Marius  

  Director Economic INCDMNR-IMNR 

 

În anul 2019, Consiliul de Administrație al INCDMNR-IMNR și-a îndeplinit în conformitate cu preve-

derile legale în vigoare (H.G. 2115/2004), atribuțiile pentru buna desfășurare a activității INCDMNR-

IMNR pe baza convocatoarelor emise de Președintele Consiliului de Administrație, ținându-se cont 

de: Planul de cercetare și Strategia managerială a INCDMNR-IMNR. 

 S-au analizat, avizat și aprobat următoarele documente: 

 

 În domeniul științific: 

✓ Raportul privind activitatea științifică a INCDMNR-IMNR pentru perioada 2013-2020 și 

adoptarea de măsuri pentru îmbunătățirea activității desfășurate, în concordanță cu 

Planul Național de Cercetare-Dezvoltare-Inovare și Strategia INCDMNR; 

✓ Aprobarea Planului strategic de dezvoltare al INCDMNR IMNR pentru perioada 2020-

2024; 

✓ Prezentarea Raportului de autoevaluare pentru perioada 2014-2018 în vederea reacre-

ditării INCDMNR IMNR conform HG 477/2019 și OMCI 529/2019. 

✓ Situația contractelor de cercetare pe anul 2019; 

✓ Informarea privind stadiul participării Institutului la noile competiții lansate de MCI și 

H2020, conferințe târguri și expoziții; 

În domeniul economico-financiar: 

✓ Prezentarea raportului de control al Camerei de Conturi jud. Ilfov, ce s-a desfășurat în 

perioada 03.06.2019- 28.06.2019 pentru o perioada de 3 ani (2016-2018) având ca te-

matică ”Controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public 

și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și a cheltuielilor efectuate; 

✓ Realizarea indicatorilor economico-financiari lunari ai institutului; 

✓ Realizarea indicatorilor economico-financiari preliminați ai institutului pe anul 2019; 

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

2018; 

✓ Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniale a INCDMNR-IMNR la 31.12.2018; 

✓ Aprobarea Planului de Achiziții pe anul 2019; 

✓ Propuneri de finanțare de către M.C.I. din alocații bugetare pentru anul 2019-2020; 

✓ Aprobarea bilanțului contabil al Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru 

Metale Neferoase și Rare IMNR la data de 31.12.2018, a contului de profit și pierdere, 

aprobarea raportului de gestiune privind activitatea economico-financiară desfășurată 

în anul 2018 și a Raportului de audit la 31.12.2018; 

✓ Aprobarea amortizării contabile și fiscale pentru anul 2019; 

✓ Aprobarea prelungirii 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 și crean-

țelor, solicitate de MF-FMI; 

✓ Avizarea proiectului de BVC 2019 , propunere pentru aprobare de către Ministerul Cer-

cetarii și Inovarii, 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 2019; 

✓ Avizarea rectificării B.V.C. 2019; 

✓ Aprobarea închirierii de spații disponibile și întocmirea contractelor de prestări servicii 

(furnizare de energie electrica) 

În domeniul organizatoric – funcțional:  

✓ Discutarea, analiza și identificarea regimului juridic al Patrimoniului INCDMNR-IMNR 

conform solicitării – M.C.I; 

✓ Prezentarea unor modificări aduse la ROF  al INCD-urilor conform HG 481/2019; 

✓ Reactualizarea /Aprobarea codurilor CAEN nominalizate în ROF al INCDMNR-IMNR; 

✓ Aprobarea Raportului de activitate al INCDMNR-IMNR pentru anul 2018; 

✓ Solicitarea Certificatelor fiscale de la Administrația Financiară, pentru a se verifica mo-

dul de îndeplinire a obligațiilor institutului fată de stat; 

✓ Avizarea programului de măsuri în vederea implementării standardelor de manage-

ment – control intern conform OSGG 400/2015; 

✓ Analiza stadiului de implementare al S.C.M; 
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✓ Modificarea structurii organizatorice a Consiliului de Administrație conform Ordinul 

M.C.I. nr. 305/13.05.2019 și 490/22.08.2019; 

✓ Discutarea reactualizării Regulamentului Intern al INCDMNR IMNR; 

✓ Aprobarea ” Regulamentului cadru privind obiectivele specifice, activitățile, atribuțiile 

și relațiile între laboratoare/compartimente/ servicii” aflate în structura organizatorică, 

aprobată prin Ordin MCI nr. 377/16.04.2018; 

✓ Oportunitatea înființării unui punct de lucru; 

✓ Informare privind derularea procedurii de evaluare în vederea reacreditării INCDMNR 

IMNR care a avut loc pe data de 19.11.2019; 

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 2019 

; 

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

✓ Aprobarea Comisiei pentru negocierea Contractului Colectiv de Muncă al INCDMNR -

IMNR; 

✓ Aprobarea componenței comisiilor de concurs angajare și promovare și de soluționare 

a contestațiilor în cazul angajărilor; 

✓ Validarea rezultatelor concursurilor de angajare; 

✓ Soluționarea CIM ale personalului care cumulează pensia cu salariul. 
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ANEXA 2 
RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL PENTRU ANUL 2019 

 
 
Directorul General asigură conducerea, organizarea și funcționarea institutului cu eficiență maximă prin 

elaborarea strategiei de dezvoltare a activității de CD în domeniul specific al institutului, identificarea 

oportunităților, angajarea resurselor financiare, tehnologice și umane necesare. Directorul General asigură 

coordonarea pe funcțiuni a activității conducătorilor compartimentelor: cercetare, producție, comercial, 

financiar-contabil, resurse umane. 

Directorul general este președintele Consiliului de Administrație al institutului, asigură conducerea 

operative a institutului și face parte de drept din Consiliul Științific al institutului. Atribuțiile directorului 

general constau în realizarea/îndeplinirea obiectivelor contractului de management precum și cele 

prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al institutului, aprobat prin HG 2115 din 

24.11.2004, în Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Institutului. 

Orientările strategice de management se sprijină pe 3 piloni: atingerea masei critice de personal care să 

facă institutul mai prezent în publicații și totodată să aducă rezultatele într-o formă adecvată transferului 

tehnologic/valorizărilor, modernizarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare și ITC, și promovarea unei 

politici de marketing și inovare orientate spre noile tendințe ale firmelor din domeniul materialelor pe bază 

de metale neferoase și rare. 

Prioritățile de dezvoltare, definite în Oferta Managerială anexă la contractul de mandat, sunt: 

✓ Implementarea unui management de resurse umane performant; 

✓ Creșterea  gradului de atragere de fonduri din surse private; 

✓ Implementarea sistemului de management al inovării conform ASRO SR 13572; 

✓ Creșterea capacității de inovare, transfer tehnologic și de comercializare a drepturilor de IPR; 

✓ Creșterea gradului de atragere de proiecte finanțate din fonduri naționale, structurale și 

europene. 

Implementarea unui sistem de management de resurse umane performant în vederea asigurării masei 

critice de personal. S-au avut în vedere următoarele aspecte: 

a)  Politica de recrutare: a avut în vedere recrutarea atât a cercetătorilor tineri, cât și a celor cu experiență 

(doctori, doctoranzi). Politica de recrutare a urmărit, în conformitate cu indicatorii de performanță 

prevăzuți în contractul de management, creșterea ponderii tinerilor sub 35 de ani în total personal CD; 

scăderea mediei vârstei personalului CD.  

Astfel, în anul 2019 au fost angajate un număr de 15 persoane, din care 9 în CD. Recrutarea resurselor 

umane s-a realizat în condiții de transparență, nediscriminare și corectitudine. 
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b) Plan de dezvoltare a carierei pentru fiecare cercetător nou angajat – activitatea fiecăruia din tinerii nou 

angajați a fost supervizată și îndrumată de către un mentor (cercetător științific gradul profesional I / II / III 

cu experiență relevantă în domeniul de activitate al institutului) din cadrul laboratorului unde a fost angajat.  

c) Pregătirea personalului – la identificarea necesităților de formare a personalului s-au avut în vedere 

factorii din mediul extern (de exemplu: schimbările tehnologice, legislative) și de factorii din mediul intern 

al institutului (de exemplu: noi direcții de cercetare; noi echipamente; personalul aproape de limita de 

vârstă pentru pensionare care să poată fi înlocuit cu potențiali candidați din cadrul institutului). Activitatea 

de formare este exercitată de responsabilul Biroului Resurse Umane. Pe parcursul anului 2019 au fost 

realizate 18 stagii masterat/doctorat; 82 cursuri de instruire/perfecționare; 4 stagii de pregătire; 23 cursuri 

de instruire internă. 

d) Motivarea personalului de CD pentru performanta și prestigiu profesional 

✓ În anul 2019 salariul mediu al personalului din cercetare-dezvoltare a fost de 6900 lei (creștere 

de 4% față de realizările anului 2018). 

✓ În anul 2019 cinci (5) cercetători sunt membri în colectivele de redacție ale revistelor 

recunoscute (sau incluse în baze internaționale de date) și în colective editoriale internaționale 

(creștere 100%). 

✓ În anul 2019 au fost acordate, prin proces de selecție, 22 premii naționale și/sau internaționale 

(creștere 57% față de anul 2018). 

Creșterea gradului de atragere de fonduri din surse private 

În anul 2019 s-au realizat: 

✓ 274 comenzi externe de analize chimice și fizico-structurale în valoare de 216965 lei (creștere 

de 19 % față de realizările anului 2018). 

✓ 89 comenzi externe produse serie mică (microproducție) în valoare de 114966 lei (o creștere 

de 5% fata de anul 2018). 

 Gestionarea sistemului relațional cu partenerii de CDI și din mediul economic 

✓ În anul 2019 institutul a avut un număr de 58 de unități de cercetare partenere în total proiecte 

de CDI contractate, din care 22 unități de cercetare partenere în proiectele naționale și 

respectiv 36 în proiecte internaționale. 

✓ În proiectele derulate de către institut în anul 2019 au participat 23 de operatori economici. 

✓ Rata de succes a propunerilor de proiecte în competiții naționale în anul 2019. 

În acest caz constrângerile au fost importante, numărul mic de competiții naționale lansate pe parcursul 

anului 2019 fiind factori care au limitat spațiul de manevră al institutului în acest domeniu. S-au lansat 4 
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competiții naționale: Programul Nucleu și respectiv PNCDIII (PTE, PED, TE și PD). Institutul a participat la 

aceste competiții. S-a finanțat doar Programul Nucleu. Proiectele depuse în cadrul competițiilor PNCDIII au 

fost evaluate începând cu sfârșitul anului 2019, urmând ca rezultatele sa fie comunicate în anul 2020. 

In urma finalizării evaluării tehnice a proiectelor depuse în cadrul Programului Competitivitate finanțat din 

fonduri structurale, institutul a obținut următoarele rezultate: Propunerea spin-off 102 puncte ; 

Propunerea Proiect tehnologic inovativ (PTI) 94 puncte. 

✓ În anul 2019 institutul a derulat un număr de 3 contracte economice din total contracte. 

Gestionarea activităților de diseminare a rezultatelor de CDI 

✓ În anul 2019 au fost realizate, la comanda operatorilor economici, opt (8) modele 

experimentale / studii prospective/metodologii/ studii tehnico-științifice. 

✓ În anul 2019 s-au depus 5 cereri de brevet național și au fost acordate 3 brevete naționale.  

✓ În anul 2019 au fost publicate 9 lucrări științifice în reviste cotate ISI cu un factor de impact 

cumulat egal cu 27,115. Deși numărul lucrărilor publicate în reviste cotate ISI este mai mic 

comparativ cu realizările anului 2018, factorul de impact cumulat a crescut cu 15%, ceea ce se 

constituie ca un argument în favoarea îmbunătățirii calității rezultatelor CDI și a vizibilității 

institutului. 

✓ În anul 2019 institutul a prezentat 52 comunicări științifice la conferințe din care 7 lecții invitate. 

Numărul participărilor la Conferințe este mai mare comparativ cu realizările anului 2018 

(creștere cu 89%).  

✓ În anul 2019 institutul a organizat 1 conferință internațională; 1 workshop internațional, 1 

workshop național. 

✓ În anul 2019 institutul a avut 7 participări la târguri/expoziții internaționale și 7 participări la 

târguri/expoziții naționale. 

✓ în anul 2019 institutul a participat la 3 evenimente de brokerage/matchmaking. 

Gestionarea activităților de valorificare economica a rezultatelor de CDI 

✓ În anul 2019 trei (3) studii/documentații tehnico-economice au fost aplicate la operatori 

economici. 

✓ În anul 2019 una (1) tehnologie a fost aplicată la operatori economici (în cadrul proiectului 

H2020 acronim NEMO). 

✓ În anul 2019 trei (3) servicii au fost aplicate la operatori economici (în cadrul proiectului 

TRANSECOTECH finanțat din fonduri structurale, proiectului EURONANOMED acronim 

NANOVIBER, proiectului M-ERA NET acronim HEAMODEL).  
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✓ Activități de pregătire a transferului tehnologic :  

a) în anul 2019 au fost omologate 2 tehnologii în cadrul proiectelor POC E respectiv POC G 

b) în anul 2019 au fost realizate doua (2) instalații prototip / pilot și anume: 

1. instalație prototip/pilot de topire deșeuri neferoase în câmp de microunde 

2. instalație de testare a materialelor cu schimbare de faza pentru stocarea energiei 

termice la temperaturi ridicate. 

Pe lângă aceste rezultate, care se adresează transferului tehnologic, în anul 2019 s-au dezvoltat 11 

tehnologii noi cu aplicații în domeniul militar, aeronautic, 1 produs nou-prototip software destinat 

aplicațiilor în domeniul energetic, 2 produse noi pe baza de aliaje cu entropie înaltă pentru aplicații în 

domeniul militar. 

Gestionarea eficientă a resurselor alocate investițiilor 

Valoarea investițiilor, pentru asigurarea condițiilor optime desfășurării activităților de cercetare, realizate 

din surse proprii și din proiectele derulate de către institut a fost de 873 222 lei. În anul 2019 institutul nu 

a beneficiat de alocații bugetare pentru construcții sau echipamente. Aceasta a însemnat un efort foarte 

mare pentru institut. 

Management economic-financiar 

Scopul principal este asigurarea stabilității financiare a institutului (gestiunea eficientă a resurselor 

financiare și reducerea costurilor ineficiente). 

În Contractul de Management sunt prevăzuți o serie de indicatori pentru evaluarea managementului 

economic-financiar (pentru o perioadă de 4 ani -2017-2020- având ca referință anul 2016). În continuare 

sunt prezentați indicatorii reprezentativi: 

- Cifra de afaceri reprezintă totalul veniturilor realizate din livrări de produse și prestări de servicii, în 

perioada analizată se observa o scădere de 11% față de realizările anului 2018, ca urmare a finalizării unor 

proiecte europene H2020, a diminuării finanțării acordate Programului Nucleu (fata de suma alocata prin 

actul adițional semnat în aprilie 2019) și a lipsei competițiilor.  

- Productivitate a muncii (W) se exprimă ca raport între veniturile realizate în cursul exercițiului și nr. mediu 

de salariați. În anul 2019 s-a obținut o productivitate a muncii egala cu 172.411 lei.   

- Rata rentabiltățății financiare este un indicator semnificativ în aprecierea performanțelor economico-

financiare ale organizației atât în cadrul diagnosticului intern cât și în analizele solicitate de partenerii 

externi. Se calculează ca raport între rezultatul net al exercițiului financiar și capitalul propriu. Valoarea 

ratei rentabilității este de 0.27%, ceea ce evidențiază o anumita capacitate de dezvoltare a institutului. 

Totuși, acest indicator nu este relevant pentru un institut național de CDI a cărui activitate este non-profit. 



 

      
  80 

  

- Rata autonomiei financiare este un indicator de echilibru financiar și se exprimă ca raport între Capitalul 

propriu și Capitalul permanent. În anul 2019 rata autonomiei financiare a fost 45%, ceea ce arată că și în 

anul 2019 institutul a avut independență financiară. 

- Rata solvabilității generale, exprimată ca raport între active totale și datorii curente,  este un indicator 

care reflectă capacitatea institutului de a face față tuturor scadențelor la datorii pe termen mediu și scurt. 

Rata solvabilității generale a fost, în anul 2019, egala cu 660. 

- Structura veniturilor, ca factor de influență reflectă dinamica veniturilor pe activități, în mod deosebit 

creșterea ponderii veniturilor din activitatea de bază-cercetare și activități conexe. Astfel: Veniturile din 

activități conexe activității de bază ( servicii analize, microproducție) au înregistrat o creștere cu 23 % față 

de realizările anului 2018; Veniturile din activitatea de bază-cercetare au fost 11.005.590 lei la care se 

adaugă rezultatele CDI înregistrate 268.494 lei.  

- Rezultatul brut al exercițiului reprezintă indicatorul de sinteză cel mai reprezentativ privind situația 

economico-financiară pentru orice entitate economică. El se determină ca diferența între veniturile 

realizate și cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora într-un exercițiu financiar.  Pentru anul 2019 

valoarea acestui indicator este de 25.752 lei. Se observă că din punct de vedere economic-financiar s-a 

acționat astfel încât cheltuielile să nu depășească veniturile institutului. 

Dacă în anul 2019 s-ar fi aprobat propunerea noastră de rectificare bugetară, o serie de indicatori s-ar fi 

încadrat în prevederile planificate. 

Management organizațional 

Pe parcursul anului 2019 s-au implementat următoarele măsuri administrative: 

- Tranziția către ISO 9001:2015 (reactualizarea documentelor specifice Sistemului de Management al 

Calității și certificarea SRAC ISO 9001 :2015). Aceste activități au fost coordonate de către Managerul 

Sistemului Calității din cadrul institutului.   

- Reacreditarea RENAR a 12 metode de analiza din cadrul Laboratorului Analize 

- Reactualizarea documentelor specifice Sistemului de Control Intern Managerial în conformitate cu OSGG 

600 din 7 mai 2018. 

De asemenea, în anul 2019, în vederea accentuării transferului tehnologic și valorificarea rezultatelor 

cercetării, s-a realizat Auditul de Inovare și s-a implementat Sistemul de Management al Inovarii; s-a evaluat 

o tehnologie cu potențial de piață; s-au constituit doua colective de lucru ( Modelare de proces și material 

respectiv Electrochimie) care sa susțină implementarea obiectivelor științifice strategice ale institutului; s-

au calificat, în urma cursurilor certificate ANC, ca responsabili de mediu, 2 persoane, ceea ce va permite 

corelarea activităților desfășurate în institut cu legislația de mediu în vigoare. 
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Concluzii 

Față de cele prezentate mai sus, se poate considera că au fost îndeplinite obiectivele prevăzute în 

contractul de management al directorului general precum și cele prevăzute în Regulamentul de organizare 

și funcționare al institutului, aprobat prin HG 2115 din 24.11.2004, în Regulamentul de organizare și 

funcționare a Consiliului de Administrație al Institutului. 

Indicatorii de performanță sunt prezentați sintetic, comparativ cu realizările anului 2018, în tabelul următor 

CRITERII ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ. 
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CRITERIU DEFINIRE CRITERIU INDICATOR U.M 

NIVELUL INDICATORILOR  PENTRU 
PERIOADA MANDATULUI 

BVC    
APROBAT 

REALIZAT 

ANO[1] 

Conform 
Contract 
Mandat 

2019 

REALIZAT 2018 2019 2019 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
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ÎNCADRAREA ÎN SUMELE PLANIFICATE LA 
CAPITOLUL VENITURI CONFORM DOCU-
MENTELOR FINANCIARE 

VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA [CD]  lei 7185620 7650000 11995963 11055000 11005590 

VENITURI DIN ACTIVITATI CONEXE ACTIVIT. DE 
BAZA  

lei 374471 400000 1025604 915000 636084 

VENITURI FINANCIARE lei 49063 0 19133  12633 

VENITURI EXTRAORDINARE lei 0 0 0 0  

ÎNCADRAREA ÎN SUMELE PLANIFICATE LA 
CAPITOLUL CHELTUIELI CONFORM DOCU-
MENTELOR FINANCIARE 

CHELTUIELI  DE BUNURI și SERVICII lei 2162098 1330000 5844923 4306000 3948175 

CHELTUIELI CU SALARIILE lei 4652211 5300000 6507193 6370000 6498970 

CHELTUIELI DE RECLAMA și PUBLICITATE lei 24341        

CHELTUIELI FINANCIARE lei 84073 25000 72765 60000 88220 

CHELTUIELI EXTRAORDINARE lei 0 0 0 0  

GESTIONAREA EFICICIENTA A RESURSELOR 
FINANCIARE 

REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI lei 30946 40000 45193 20000 25752 

PROFIT NET lei 23739 31920 33261 16000 17231 

ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE lei 0 0 0 0  

PLATI RESTANTE lei 0 0 0 0  

CREANTE lei 0 0 0   0  

PRODUCTIVITATEA MUNCII lei 125152 123487 195595 162505 172411 

CIFRA DE AFACERI lei 7195161 7655000 13013436   11590122 

RATA RENTABILITATII FINANCIARE [ RF = PNET / 
CPROPRIU] 

% 0,63 0.92 0.66 0.32 0.24 

RATA SOLVABILITATII GENERALE [RSG = ATOTALE / 
DCURENTE]] 

% 3033,41 666.6 741,88   660.37 

RATA AUTONOMIEI FINANCIARE [RAF  = CPROPRIU / 
CPERMANENT] 

% 19,85 43.37 29   44,67 

RATA RENTABILITATII ECONOMICE [RE = PBRUT / 
CPERMANENT] 

% 0,27 0.43 0.91   0.19 

GESTIONAREA EFICIENTA A RESURSELOR 
ALOCATE INVESTITIILOR 

VALOAREA ALOCARILOR FINANCIARE PENTRU IN-
VESTITII DIN SURSE PROPRII și CREDITE BANCARE 

lei 59000 40000 198372 0 33514 

file:///H:/SALVARI_ROXANA/DIRECTOR%20GENERAL/INDICATORI_PERFORMANTA_DG/INDICATORI_DG_2018/INDICATORI%20MANDAT%202018%20DG_RMP.xlsx%23RANGE!_ftn1
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VALOAREA ALOCARILOR FINANCIARE PENTRU IN-
VESTITII DE LA BUGETUL DE STAT 

lei 371000 500000 0 0  0 

VALOAREA INVESTITIILOR REALIZATE INDIFERENT 
DE SURSA DE FINANTARE 

lei 0 0 606081 1103000 873222 
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GESTIONAREA EFICIENTA A RESURSEI 
UMANE, A OPORTUNITATILOR DE DEZVOL-
TARE A CARIEREI PERSONALULUI DE CD    

NUMARUL MEDIU DE PERSONAL PE TOTAL INCD nr 71 75 81 85 80 

NUMARUL MEDIU DE PERSONAL DE CD ATESTAT nr 43 51 46   50 

NUMARUL DE  CS I și CS II nr 18 21 17   15 

NUMARUL DE CS III și CS nr 21 21 26   21 

NUMARUL DE ITD I și IDT II nr 0 0 0 0 0 

NUMARUL DE ASC și IDT nr 4 7 11   14 

NUMAR DE CERCETATORI IMPLICATI în PROCESE 
DE FORMARE DOCTORALA și DE MASTERAT 

nr 10 11 12   18 

MOTIVAREA PERSONALULUI DE CD PENTRU 
PERFORMANTA și PRESTIGIU PROFESIONAL  

CASTIGUL MEDIU LUNAR PE PERSONAL DE CD lei 4469 5000 6609 6359 6900 

MEMBRI în COLECTIVELE DE REDACȚIE ALE REVIS-
TELOR RECUNOSCUTE ISI (SAU INCLUSE ÎN BAZE 
INTERNAȚIONALE DE DATE) și ÎN COLECTIVE EDI-
TORIALE INTERNAȚIONALE. 

nr 0 0 5   5 

PREMII NATIONALE SI/SAU INTERNATIONALE OB-
TINUTE PRIN PROCES DE SELECTIE 

nr 0 0 14   22 

NUMAR DE CONDUCATORI DE DOCTORAT nr 0 0 0   0 
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GESTIONAREA SISTEMULUI RELATIONAL 
CU PARTENERII  DE CDI și DIN MEDIUL ECO-

NOMIC 

NUMARUL DE UCD PARTENERE în TOTAL PRO-
IECTE DE CDI CONTRACTATE 

nr 37 39 58   58 

NUMARUL OPERATORILOR ECONOMICI în TOTAL 
PROIECTE DE CDI 

nr 24 26 27   23 

RATA DE SUCCES  A PROPUNERILOR DE PROIECTE 
în COMPETITII NATIONALE 

% 6 9 100    

RATA DE SUCCES  A PROPUNERILOR DE PROIECTE 
în COMPETITII INTERNATIONALE 

nr / total pro-
puneri 

1 din 3 1 din 4 

6 propuneri fi-
nanțate ca rezul-
tat al propuneri-
lor din anul ante-

rior 

  
 2 propuneri reușite  
din 11 propuneri in-

ternaționale 

NUMARUL CONTRACTELOR ECONOMICE în TO-
TAL CONTRACTE 

nr 0 4 3   3 

GESTIONAREA ACTIVITATILOR DE DISEMI-
NARE A REZULTATELOR DE CDI 

CERERI DE BREVETE INVENTIE nr 4 5 1   5 

CERERI DE  MARCI, MODELE și DESENE INDUSTRI-
ALE  ETC. 

nr 0 0 0    
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MODELE EXPERIMENTALE / PROTOTIPURI / IN-
STALATII PILOT REALIZATE LA COMANDA OPERA-
TORILOR ECONOMICI 

nr 4 5 9   8 

LUCRARI STIITIFICE / TEHNICE PUBLICATE în RE-
VISTE COTATE ISI 

nr 5 6 10   9 

COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE PREZENTATE LA CON-
FERINȚE 

nr 25 31 28   52 

PARTICIPARI LA TARGURI și EXPOZITII, ORGANI-
ZARI WORKSHOP 

nr 3 11 17   14 

GESTIONAREA ACTIVITATILOR DE VALORIFI-
CARE ECONOMICA A REZULTATELOR DE 

CDI 

CONTRACTE DE LICENTA SAU CESIUNE BREVETE 
DE INVENTII 

nr 0 2 0    

CONTRACTE DE LICENTA SAU CESIUNE MARCI, 
MODELE SAU DESENE INDUSTRIALE 

nr 0 0 0    

PRODUSE  APLICATE LA OPERATORI ECONOMICI Nr 4 6 3   2 

TEHNOLOGII APLICATE LA OPERATORI ECONO-
MICI 

nr 3 4 3   11 

SERVICII APLICATE LA ECONOMICI nr 2 4 4   3 

SPIN-OFF-URI / START-UP-URI CREATE în BAZA 
REZULTATELOR  DE CD 

nr 0 0 0   

Propunerea de spin-
off  din anul 2017 a 

fost evaluata si a pri-
mit 102 puncte fiind 

eligibila pentru fi-
nanțare 

STUDII, DOCUMENTATII TEHNICO-ECONOMICE 
ETC, APLICATE LA OPERATORI ECONOMICI 

nr 0 1 3   4 

         

         
[1] REALIZARI LA NIVELULUI ANULUI DE REFERINTA (ANTERIOR SEMNARII CONTRACTULUI) -An de referință 2016     
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ANEXA 3 
LISTA CONTRACTELOR – VENITURI REALIZATE PRIN CONTRACTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE FINANTATE DIN FONDURI PUBLICE 

Nr. 
crt. 

Denumire proiect Program Perioada Nr. contract Parteneri Obiectul contractului 
Autoritatea 
Contractanta 

Valoare Contract 2018 Valoare Contract 2019 

Total (lei) 
Din care 

utilizate de 
INCDMNR 

Total (lei) 
Din care 

utilizate de 
INCDMNR 

1 

Tehnologii emergente pen-
tru materiale neferoase 
multifuncționale cu propri-
etăți programate/MULTI-
MET 

Program Nu-
cleu 

2019-
2022 

6N/2019  - 

Dezvoltarea unor tehnologii 
emergente (fabricarea aditiva și 
depunerea multipla în fascicul de 
electroni în faza de vapori) și pro-
cese electrochimice inovative 
pentru  a obține produse cu ca-
racteristici îmbunătățite cu po-
tențial de a avea o valoare econo-
mica ridicata în substituția mate-
rialelor critice, recuperarea meta-
lelor din soluții slab concentrate 
rezultate în procesele hidrometa-
lurgice, energie, medicina și me-
diu. Aceasta poate implica o gama 
larga de noi posibilități tehnolo-
gice, inspirata de știința de vârf, 
sau de noile practici de cercetare 
și inovare. 

MCI     4.297.274 4.297.274 

  TOTAL:               4.297.274 4.297.274 

Programe ERA -NET / H2020             

2 

Identificarea comunităților 
microbiene funcționale și 
evaluarea potențialului de 
mineralizare (biosolubiliza-
rea) pentru materiale cri-
tice high-tech / BIOCritical-
Metals 

ERAMIN 
H2020 

2016-
2019 

16/2016 

 Univ. Coimbra (Portugalia) 
Univ. Porto (Portugalia) 

INSB (România) 
Univ. San Luis (Argentina) 

CNEA (Argentina) 
EDM (Portugalia) 

Beralt SA (Portugalia) 
Geoplano SA (Portugalia) 

G.T. Ingenieria S.A. (Argentina) 
Direction de Mineria de la Provin-

cia de San Luis (Argentina) 

Evaluarea potențialului microor-
ganismelor de a fi folosite la bioa-
cumularea/biosolubilizarea meta-
lelor critice high-tech. 

UEFISCDI 90.742 90.742 59.243 59.243 

3 

Demonstrarea conceptului 
translațional al micro-na-
noparticulelor spintronice 
pentru terapia vibrațională 
non-termică a glioblasto-
melor / NANOVIBER 

EURO-NANO-
MED 

H2020 
  
  

2017-
2020 

1/2017 

 INSERM (Franța) 
CEA (Franța) 

Univ. Lisboa (Portugalia) 
Univ. Thessaloniki (Grecia) 

Stabilirea și elaborarea metodolo-
giilor de caracterizare chimico-
structurala a nanoparticulelor 
funcționalizate 

UEFISCDI 217.912 217.912 277.315 277.315 
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4 

Aliaje cu entropie înaltă cu 
proprietăți mecanice pre-
dictibile obținute prin mo-
delare computațională / 
HEAMODELL 

 
ERA-NET 
H 2020 

  

2017-
2020 

75/2017 
 Univ. Tehno. Delft (Olanda) 

IMT (Slovenia) 
Rancon SRL (România) 

Dezvoltarea unui nou model mul-
tiscalar pentru selecția compoziți-
ilor de aliaje cu entropie înaltă 
(HEA) cu proprietăți mecanice și 
de rezistenta la oxidare predicti-
bile, pentru aplicații specifice în 
domeniul motoarelor aeronautice 
cu reacție. 

UEFISCDI 191.244 191.244 159.561 159.561 

5 

Noi concepte pentru ex-
tracția eficienta a oxizilor 
de pământuri rare din con-
centrate de monazite și po-
tențialul lor de utilizare în 
acoperiri pentru tempera-
turi ridicate și materiale 
sinterizate/ MONAMIX 

ERA - MIN   
H2020  

2018 - 
2021 

50/2018 

ENEA (Italia) 
ICMCB (Franța) 

MGM STAR CONSTRUCT SRL (Ro-
mânia) 

Demonstrarea potențialului de 
utilizare a oxizilor colectivi de pă-
mânturi rare în loc de oxizi indivi-
duali, obținuți direct din concen-
trate de monazite, cu concentra-
ție și proporție corespunzătoare 
celei naturale. 

UEFISCDI 197.854 154.220 432.094 273.840 

6 

Ecotehnologie integrată 
pentru recuperarea selec-
tivă a metalelor de bază și 
prețioase din deșeuri mini-
ere de Cu și Pb / MINTECO 

 ERA MIN 
H 2020 

2018-
2021 

51/2018 

BRGM (Franța) 
INCD INOE 2000 (România) 
Univ. Eskisehir Osmangazi 

(Turcia) 
Romaltyn Mining SRL  

(România) 
Mineral and Energy Economy Re-
search Institute of the Polish Aca-

demy of Sciences 
(Polonia) 

Team Group Metals (Polonia) 
AJELIS (Franța) 

Dezvoltarea unei tehnologii inte-
grate, eficiente și ecologice pen-
tru recuperarea deșeurilor mini-
ere de bază și metale prețioase 
din deșeurile miniere din cupru și 
plumb. 

UEFISCDI 83.000 83.000 170.000 170.000 

8 

Dezvoltarea unui test respi-
rator non-invaziv pentru di-
agnosticarea precoce a bo-
lilor tropicale / TROPSENSE 

Horizon 2020 
2015-
2019 

H 2020-TROP-
SENSE-

645758/2016 

 Univ. Uppsala (Suedia); Univ. Ro-
virai Virgili (Spania); Univ. Ulm 

(Germania); Politechnika Gdanska 
(Polonia); Molecular Fingerprint 

Sweden AB (Suedia); Sitex 45 SRL 
(România); 

JLM Innovation GmbH (Germa-
nia); Uniwersyteckie Centrum 

Medycyny Morskieji Tropikalnej 
(Polonia); ICM Petru Poni (Româ-
nia); Institut Pasteur de Tunis (Tu-

nisia); Univ. Moulay Ismail (Ma-
roc); 

Universidad de Pamplona (Colum-
bia) 

Scopul proiectului a constat în 
elaborarea unor senzori pe bază 
de nanomateriale pentru detecta-
rea unor boli tropicale din respi-
rația pacienților. Aerul expirat 
conține numeroși compuși orga-
nici volatili care pot fi detectați cu 
ajutorul senzorilor dezvoltați în 
proiect. În funcție de tipul și con-
centrația acestor compuși se pot 
diagnostica rapid anumite boli 
tropicale. 

UE 318.308 318.308 7.341 7.341 

9 

Sistem metalurgic inovativ 
integrat pentru a beneficia 
eficient de minereurile și 
concentratele polimetalice 

Horizon 2020 
2016-
2019 

689515/2016 

CLC SA (Spania) 
KGHM Polska Miedz (Polonia) 

SOMINCOR (Portugalia)  
Outotec  (Finlanda) 

Combinarea proceselor hidrome-
talurgice inovative cu tehnici noi, 
mai eficiente de extracție a 

UE 685.864 685.865 23.482 23.482 
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complexe și sărace / IN-
TMET 

Tecnicas Reunidas (Spania) 
Institute of Non-Ferrous Metals 

(Polonia) 
MINTEK  (Africa de Sud) 

Bor Institute (Serbia) 
BRGM (Franța) 

AGQ Mining & Bioenergy (Spania) 
MinPol (Austria) 

metalelor din resurse primare și 
secundare 

10 

Reciclarea cu reziduuri mi-
nime a deșeurilor minerale 
sulfidice de calitate inferi-
oară pentru producția de 
materii prime critice din 
metal, minerale și con-
strucții într-o economie cir-
culară/ NEMO 

H 2020  
Environm & 
Resources 

2018 - 
2022 

H 2020 - 
NEMO-

776846/2018 

VTT (Finlanda) 
VITO (Belgia) 

IDENER (Spania) 
KU Leuven (Belgia) 

TERRAFAME (Finlanda) 
Thyssenkrupp (Olanda) 
Resource Full (Belgia) 

BRGM (Franța) 
Skyscape (Finlanda) 

Jacobs (USA) 
CATAPA (Belgia) 

Univ. Exeter (Marea Britanie) 
DMT (Germania)  

Recuperarea metalelor valoroase 
și critice, concentrarea în sigu-
ranță a elementelor periculoase 
,îndepărtarea sulfului ca săruri de 
sulfat, utilizând fracția minerală 
reziduală în ciment, beton și pro-
duse de construcție 

UE 185.899 185.899 669.753 669.753 

11 

Centrul virtual pentru inte-
grarea metodelor inovative 
de sinteza și procesare a 
materialelor pentru ope-
rare în condiții extreme/SU-
PERMAT 

Horizon 2020 
2016-
2019 

 H2020-
692216-
EU/2016 

 ENEA (Italia) 
Univ. Burgos (Spania) 

CEA LITEN (Franța) 
KTH (Suedia) 

ICMCB-CNRS (Franța) 

Obiectivul principal este creșterea 
capacității de transfer de cunoș-
tințe și al potențialului de inovare 
tehnologică pentru dezvoltarea 
sustenabilă a materialelor avan-
sate destinate operării în  condiții 
extreme de mediu 

UE 598.810 598.810 13.520 13.520 

 TOTAL       2.569.633 2.526.000 1.812.309 1.654.055 

PROGRAME PNCD III          

12 

Sisteme de protecție indivi-
duala și colectiva pentru 
domeniul militar pe baza 
de aliaje cu entropie ridi-
cată / HEAPROTECT 

PN – III 
2018-
2021 

 
 
 

20 PCCDI/ 
2018 

  
  

  

Academia Tehnică Militară 
UPB 

Univ. "Dunărea de jos" 
Univ. Craiova 

Îmbunătățirea sistemelor de pro-
tecție anti-explozive din aliaje 
ușoare cu entropie ridicată pentru 
rezervoare de combustibil; Reali-
zarea de sisteme de protecție co-
lectiva din aliaje cu entropie ridi-
cata; Realizarea de tehnologii mo-
derne de asamblare a componen-
telor sistemelor din aliaje cu en-
tropie ridicata; Realizarea de pro-
iectile perforante cu energie cine-
tica ridicată realizate din aliaje cu 
entropie ridicată. 

UEFISCDI 1.413.467 445.485 1.484.577 496.168 
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13 

Sisteme de protecție ter-
mică din ceramică avansată 
dezvoltate prin tehnologia 
de depunere combinatori-
ală EB-PVD / ANDROTECH 

Programul de 
CD  

pentru 
Tehnologie 
Spațială și 
Cercetare 
Avansată – 
STAR 

2017-
2019 

 
163/2017 
  

 INCAS; 
UPB CNMN 

Dezvoltarea unei metode de obți-
nere a unor structuri și compoziții 
adecvate pentru aplicații spațiale 
pentru acoperiri la temperatura 
înaltă prin tehnica de depunere 
combinatorială EB-PVD 

Agenția 
Spațială Ro-
mână 
(ROSA) 

806.890 221.419 453.846 214.000 

14 

Creșterea performantelor 
și competentelor 
INCDMNR-IMNR în dome-
niul tehnologiilor emer-
gente din ingineria materi-
alelor pe baza de metale 
neferoase / PERFORM-
MAT 

PNCDI III - 
Programul 1 – 
Dezvoltarea 
sistemului na-
țional de cer-
cetare –dez-
voltare, Sub 
program 1.2 – 
Performanță 
instituțională 

2018-
2020 

1 PFE/2018  - 

Obiectivul general al proiectului 
PERFORM-MAT este creșterea și 
susținerea capacității IMNR de a 
oferii servicii de transfer de cunoș-
tințe și tehnologii cu impact eco-
nomic și social ridicat în domeniul 
ingineriei materialelor pe bază de 
metale neferoase 

MCI 85.300 85.300 1.123.000 1.123.000 

  TOTAL:             2.305.657 752.204 3.061.423 1.833.168 

  Plan Sectorial                     

15 

Determinarea metodolo-
giei și coeficienților speci-
fici României în vederea 
cuantificării emisiilor și ab-
sorbțiilor de GES în vede-
rea cuantificării schimbări-
lor climatice 

Plan Sectorial 
2019-
2020 

4PS/ 
03.09.2019 

Institutul Național de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Protecția Me-

diului 
 - INCDPM București 

Institutul National Cercetare – 
Dezvoltare pentru Mașini și Insta-

lații Destinate Agriculturii și  
Industriei Alimentare INMA Bucu-

resti  
Institutul Național de 

Cercetare – Dezvoltare pentru 
Chimie și 

Petrochimie - ICECHIM 
București 

Institutul de Cercetare și Proiec-
tare Tehnologică pentru Con-

strucții de 
Mașini - ICTCM SA 

Institutul National de 
Cercetare – Dezvoltare pentru In-
ginerie Electrică ICPECA București 

CEPROCIM SA 

Actualizarea și dezvoltarea com-
ponentele Sistemului național de 
evaluare a emisiilor și absorbțiilor 
de GES și de a elabora o strategie 
pentru implementarea Acordului 
de la Paris. 

MCI 0 0 80.000 80.000 

  TOTAL:              80.000 80.000 

ACTIUNI COST          

16 
Biomateriale și tehnici fi-
zice avansate pentru 

COST 
2017-
2021 

CA 16122 
 Acțiune COST 

Participanți din 37 țări 
(Coordonator Italia) 

Obiectivul principal al proiectului 
BIONECA este stabilirea platfor-
mei pentru interacțiunea 

COST - -  -  -  
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cardiologie regenerativă și 
neurologie – BIONECA 

coordonată între cercetătorii de 
nivel înalt din următoarele disci-
pline: cardiologie regenerativă, 
neurologie regenerativă, biologie 
celulară, fizică, chimie, știința ma-
terialelor, ingineria materialelor, 
prototiparea rapidă, modelarea 
computațională și tehnologii 
avansate de imagistică. BIONECA 
își propune să devină cel mai efi-
cient instrument de coordonare, 
armonizare și defragmentare a 
cercetării în domeniul celulelor 
stem din Europa, aducând unifica-
rea protocoalelor de aplicare a 
celulelor stem pentru bolile neu-
rologice și cardiovasculare. 

17 
Soluții pentru materii prime 
critice în condiții extreme / 
CRM-EXTREME 

COST 
2015-
2019 

CA 15102 
 Acțiune COST  

Participanți din 31 țări 
(Coordonator Italia) 

CRM-EXTREME se concentrează 
asupra înlocuirii CRM (precum Cr, 
Co, Nb, W, Y) în aliaje de înaltă ca-
litate și compozite cu matrice me-
talică utilizate în condiții extreme 
de temperatură, încărcare, fre-
care, uzură, coroziune în Energie, 
Transport și Mașini industria pre-
lucrătoare. CRM-EXTREME urmă-
rește crearea unei rețele de ex-
pertiză pentru a defini stadiul cu-
noașterii și lacunelor în modela-
rea, sinteza, caracterizarea, pro-
iectarea și reciclarea la scară 
largă, care ar putea găsi alterna-
tive viabile la CRM și ar promova 
exploatarea industrială a materia-
lelor substituite. 

COST - -  -  -  

  TOTAL:                 

  Fonduri structurale                     

18 

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

 POC 
2016-
2019 

ENERHIGH - 
"FS" E 

93/2016 
 - 

Implementarea unui program de 
cercetare care să permită dezvol-
tarea de metode inovatoare și 
ușor de a fi up-scalate pentru mi-
cro-încapsularea Materialelor cu 
Schimbare de Fază (PCM) cu tem-
peratură de topire 300 - 500°C 
pentru stocarea energiei termice; 

POC 1.303.532 1.303.532 1.566.364 1.566.364 

19 
Promovarea tehnologiilor 
neconvenționale eco-efici-
ente de recuperare a 

POC 
2016-
2019 

TRANS-ECO-
TECH-17/ 

01.09.2016 
 - 

Realizarea și promovarea la nivel 
pilot a unei tehnologii neconven-
ționale, eco-eficiente de 

POC 882.631 882.631 1.106.111 1.106.111 
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metalelor utile din deșeuri 
industriale prin crearea de 
parteneriate pentru tran-
sfer de cunoștințe cu 
agenți economici /TRANS-
ECOTECH 

valorificare a deșeurilor industri-
ale cu conținut de metale nefe-
roase și transferul acesteia către 
agenții economici parteneri, în 
scopul obținerii de produse cu va-
loare adăugata prin tehnologii 
inovative cu impact semnificativ 
asupra reducerii poluării mediului 
și conformării cu cerințele legisla-
tive. 

  TOTAL:             2.186.163 2.186.163 2.672.475 2.672.475 

  TOTAL GENERAL:             7.061.453 5.464.367 11.923.481 10.536.972 
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VENITURI REALIZATE PRIN CONTRACTE CD FINANȚATE DIN FONDURI PRIVATE 
 

Nr. crt. Nr. Contract 
Valoare Contract 2018 Valoare Contract 2019 

Total (lei) Total (lei) 

1 Microproducție (Compartiment Produse Serie Mică) 113.714 114.966 

2 Analize terți (Laborator Analize) 155.738 216.965 

TOTAL   269.452 331.931 
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ANEXA 4 
ECHIPAMENTE CU VALOARE DE INVENTAR PESTE 100.000 EUR 

N
r.

 c
rt

. 

DENUMIREA ECHIPAMEN-
TELOR 

DESTINAȚIE UTILIZARE 

DIRECȚIA DE  
CERCETARE 

VALOARE  
[MII LEI] 

AN  
ACHIZIȚIE 

GRAD DE UTILIZARE  
[%] GRAD DE 

COMPETI-
TIVITATE 

GRAD DE 
FINANȚARE 

CD 
TESTE / 
ANALIZE 

MICROPRO-
DUCȚIE 

TOTAL 
din care: 

CD 
TESTE / 
ANALIZE 

MICRO-
PRODUC-

ȚIE 

1 
Difractometru de raze X / 
Bruker-AXS D8 ADVANCE 
Diffractometer 

DA DA NU 

Toate direcțiile 
de cercetare 

abordate în ca-
drul IMNR 

476.101,73 2006 100% 90% 10% 0% 0 - 5 ani PNCDI 

2 

Spectrometru de emisie 
optica cu plasma cuplata 
inductiv / Inductively cou-
pled plasma optical emis-
sion spectrometer ICP-
OES- Agilent Technologies, 
USA 

DA DA NU 

Toate direcțiile 
de cercetare 

abordate în ca-
drul IMNR 

604.413,70 2012 100% 75% 25% 0% 6 - 10 ani FS 

3 

Instalație de depunere 
multipla cu flux de elec-
troni / Multiple E-Beam 
Evaporation System - Torr 
inc, USA 

DA DA NU 

Toate direcțiile 
de cercetare 

abordate în ca-
drul IMNR 

6.088.965,63 2013 100% 100% 0% 0% 11 - 15 ani FS 

4 

Tester pentru determinare 
adeziune, uzura, duritate / 
Scratch Tester with AFM 
module – NANOVEA, SUA 

DA DA NU 

Toate direcțiile 
de cercetare 

abordate în ca-
drul IMNR 

504.909,30 2012 100% 100% 0% 0% 11 - 15 ani PNCDI 

5 
Microscop electronic de 
baleaj (SEM) / QUANTA 
250 SEM-EDS system - FEI 

DA DA NU 

Toate direcțiile 
de cercetare 

abordate în ca-
drul IMNR 

797.300,00 2017 100% 100% 0% 0% 6 - 10 ani FS 

6 

3D-Bioplotter ENVISI-
ONTEC Starter Series, cu 
omogenizator (Mixer 
Thinky ARE 250) 

DA NU NU 

Toate direcțiile 
de cercetare 

abordate în ca-
drul IMNR 

499.032,70 2019 10% 100% 0% 0% 6 - 10 ani PNCDI 
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ANEXA 5 
PRODUSE, TEHNOLOGII, INSTALAȚII PILOT, SERVICII TEHNOLOGICE 

Nr. Denumire rezultat CDI Categorie 
(prototipuri / 
produse / 
tehnologii / 
instalații pilot / 
servicii 
tehnologice) 

Proiectul în care s-a 
obținut rezultatul 
CDI 

Contract nr. / 
Program /  
Nr. proiect 

Domeniu de utilizare Date tehnice 
(max. 500 caractere) 

Rezultat 
nou / 
modernizat 

Bazat pe 
brevet 
(da/nu) 

Rezultat 
valorificat 
la operator 
economic 
(da/nu) 

Rezultat 
valorificat 
în domeniul 
high-tech 
(da/nu) 

1 Aplicație software pentru 
evaluarea transferului 
termic în materiale cu 
geometrie complexă 

Prototip software PN; 
ENERHIGH 
 

Ctr PN 1919; 
Ctr P37_776 

Energie Permite evaluarea energiei stocate și 
simularea transferului termic în 
instalații complexe de stocare a 
energiei termice 

nou nu nu Nu 

2 Tehnologie de topire 
deșeuri neferoase în 
câmp de microunde la 
nivel laborator 

Tehnologie 
laborator 
omologată 

"Promovarea 
tehnologiilor 
neconvenționale 
eco-eficiente de 
recuperare a 
metalelor utile din 
deșeuri industriale 
prin crearea de 
parteneriate cu 
agenți economici - 
TRANSECOTEH” 

Contract 
17/01.09.2016, 
Cod Smis 
105532 

Prelucrarea deșeurilor 
de metale neferoase 

Conține fluxul tehnologic, operațiile 
tehnologice,  principalii parametrii 
tehnologici la topirea deșeurilor cu 
conținut de metale neferoase și 
principalii parametrii tehnologici la 
tratarea gazelor/noxelor emise la 
topirea deșeurilor 

nou nu da Nu 

3 Tehnologie la nivel pilot 
de topire a deșeurilor 
industriale cu conținut de 
metale neferoase 

Tehnologie pilot 
omologată 

"Promovarea 
tehnologiilor 
neconvenționale 
eco-eficiente de 
recuperare a 
metalelor utile din 
deșeuri industriale 
prin crearea de 
parteneriate cu 
agenți economici - 
TRANSECOTEH” 

Contract 
17/01.09.2016, 
Cod Smis 
105532 

Prelucrarea deșeurilor 
de metale neferoase 

Conține fluxul tehnologic, operațiile 
tehnologice,  principalii parametrii 
tehnologici la topirea deșeurilor cu 
conținut de metale neferoase și 
principalii parametrii tehnologici la 
tratarea gazelor/noxelor emise la 
topirea deșeurilor 

nou nu da Nu 

4 Instalație prototip/pilot 
de topire deșeuri 
neferoase în câmp de 
microunde 

Instalație 
prototip/pilot 

"Promovarea 
tehnologiilor 
neconvenționale 
eco-eficiente de 
recuperare a 
metalelor utile din 
deșeuri industriale 
prin crearea de 
parteneriate cu 
agenți economici - 
TRANSECOTEH” 

Contract 
17/01.09.2016, 
Cod Smis 
105532 

Prelucrarea deșeurilor 
de metale neferoase 

Instalația prototip este constituită în 
principal dintr-un cuptor de topire 
deșeuri neferoase prin încălzire cu 3 
generatoare de microunde de câte 3 
KW fiecare și un filtru termic pentru 
tratarea gazelor rezultate la topirea 
deșeurilor, încălzit cu 6 generatoare de 
microunde de câte 800 W fiecare 

nou nu da Nu 

5 Procedeu de obținere 
arhitecturi protectoare 
multistrat din ceramică 

Tehnologie Sisteme de protecție 
termică din ceramică 
avansată dezvoltate 

ROSA STAR C3-
2017 Ctr. 
163/2017 

Aeronautic, militar Procedeu de obținere de arhitecturi 
multistrat depuse pe substrat de aliaj 
comercial refractar NIMONIC, cu 

nou da nu în curs 
(proiect 
POC – PTI) 
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Nr. Denumire rezultat CDI Categorie 
(prototipuri / 
produse / 
tehnologii / 
instalații pilot / 
servicii 
tehnologice) 

Proiectul în care s-a 
obținut rezultatul 
CDI 

Contract nr. / 
Program /  
Nr. proiect 

Domeniu de utilizare Date tehnice 
(max. 500 caractere) 

Rezultat 
nou / 
modernizat 

Bazat pe 
brevet 
(da/nu) 

Rezultat 
valorificat 
la operator 
economic 
(da/nu) 

Rezultat 
valorificat 
în domeniul 
high-tech 
(da/nu) 

avansata prin depunere 
EB-PVD 
 

prin tehnologia de 
depunere 
combinatorială EB-
PVD - ANDROTECH 

stabilitate termică ridicată și 
conductivitate termică redusă, având o 
rezistență la șoc termic de minim 100 
cicluri de încălzire și răcire rapidă la 
temperatura de testare de 1200°C 

6 Instalație de testare a 
materialelor cu 
schimbare de fază pentru 
stocarea energiei termice 
la temperaturi ridicate 
 

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

POC-E  A1.1.4- 
Ctr.93/09.09.20
16 

Energetică Instalație pilot pentru testarea 
proprietăților funcționale ale 
materialelor cu schimbare de fază 
 

nou nu nu Nu 

7 Tehnologie de obținere a 
materialelor cu 
schimbare de fază micro-
încapsulate în matrice 
anorganică pentru 
stocarea energiei termice 
la temperaturi ridicate 
 

Tehnologie 
omologată 

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

POC-E  A1.1.4- 
Ctr.93/09.09.20
16 

Energetică Metodă de microîncapsulare a 
materialelor PCM cu temperaturi 300-
5000C în matrice de ZnO nanostructurat 
pentru creșterea durabilității 

nou da  
(brevet 
EPO) 

nu Nu 

8 Tehnologie pentru 
protecția la explozie în 
depozitarea carburanților 
lichizi și gazoși 

Tehnologie Sisteme de protecție 
individuală și 
colectivă pentru 
domeniul militar pe 
bază de aliaje cu 
entropie ridicată – 
HEAPROTECT  

PN- III-P1-1.2.-
PCCDI-2017, nr. 
20 PCCDI/2018 

Domeniul militar Dispozitivul de depozitare a 
carburanților lichizi și gazoși alcătuit 
din role de benzi din aliaj concentrat 
complex solidificate rapid prezintă 
următoarele caracteristici principale: 
să aibă o structură complexă pentru a 
atenua eficient propagarea undei de 
șoc; să nu fie degradabil în timp, prin 
acțiuni chimice de interacțiune cu 
combustibilul; să permită existența 
unui volum ridicat de combustibil în 
rezervor 

nou nu nu Nu 

9 Tehnologie pentru 
protecție la explozie la 
transportul carburanților 
lichizi și gazoși 

Tehnologie Sisteme de protecție 
individuală și 
colectivă pentru 
domeniul militar pe 
bază de aliaje cu 
entropie ridicată – 
HEAPROTECT  

PN- III-P1-1.2.-
PCCDI-2017, nr. 
20 PCCDI/2018 

Domeniul militar Modelul experimental pentru 
dispozitiv de transport al carburanților 
lichizi și gazoși se bazează pe 
următoarele caracteristici principale: 
trebuie să aibă o structură complexă 
pentru a atenua eficient propagarea 
undei de șoc; trebuie să aibă o 
densitate cât mai mică; trebuie să 

nou nu nu nu 
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Nr. Denumire rezultat CDI Categorie 
(prototipuri / 
produse / 
tehnologii / 
instalații pilot / 
servicii 
tehnologice) 

Proiectul în care s-a 
obținut rezultatul 
CDI 

Contract nr. / 
Program /  
Nr. proiect 

Domeniu de utilizare Date tehnice 
(max. 500 caractere) 

Rezultat 
nou / 
modernizat 

Bazat pe 
brevet 
(da/nu) 

Rezultat 
valorificat 
la operator 
economic 
(da/nu) 

Rezultat 
valorificat 
în domeniul 
high-tech 
(da/nu) 

permită existența unui volum ridicat 
de combustibil în rezervor; trebuie să 
nu fie degradabil în timp, fie prin 
acțiuni mecanice de agitare în timpul 
transportului, fie prin acțiuni chimice 
de interacțiune cu combustibilul 

10 Tehnologie pentru 
protecție la explozie în 
manipularea și utilizarea 
carburanților lichizi și 
gazoși 

Tehnologie Sisteme de protecție 
individuală și 
colectivă pentru 
domeniul militar pe 
bază de aliaje cu 
entropie ridicată – 
HEAPROTECT  

PN- III-P1-1.2.-
PCCDI-2017, nr. 
20 PCCDI/2018 

Domeniul militar Modelul experimental pentru 
dispozitiv de manipulare și utilizare al 
carburanților lichizi și gazoși se 
bazează pe următoarele caracteristici 
principale:  trebuie să aibă o structură 
complexă pentru a atenua eficient 
propagarea undei de șoc; trebuie să 
aibă o densitate cât mai mică; trebuie 
să permită existența unui volum ridicat 
de combustibil în rezervor; trebuie să 
nu fie degradabil în timp, fie prin 
acțiuni mecanice de agitare în timpul 
transportului, fie prin acțiuni chimice 
de interacțiune cu combustibilul 

nou nu nu Nu 

11 Tehnologie integrată de 
laborator pentru 
realizarea de sisteme cu 
risc scăzut de explozie la 
transportul, depozitarea, 
manipularea și utilizarea 
carburanților lichizi și 
gazoși 

Tehnologie Sisteme de protecție 
individuală și 
colectivă pentru 
domeniul militar pe 
bază de aliaje cu 
entropie ridicată – 
HEAPROTECT  

PN- III-P1-1.2.-
PCCDI-2017, nr. 
20 PCCDI/2018 

Domeniul militar Integrarea tehnologiilor de protecție la 
depozitare, transport, manipulare și 
utilizare a carburanților solizi și gazoși 
se realizează prin definirea unui sistem 
complet care să acopere întregul lanț 
de exploatare a combustibililor pentru 
vehicule terestre și aeriene 

nou nu nu Nu 

12 Tehnologie de obținere 
aliaje HEA de tipul 
AlCrFeMnNi0.05Hf și 
AlCrFeMnNi0.05Y în 
instalația de topire în arc 
electric 

Tehnologie Sisteme de protecție 
individuală și 
colectivă pentru 
domeniul militar pe 
bază de aliaje cu 
entropie ridicată – 
HEAPROTECT  

PN- III-P1-1.2.-
PCCDI-2017, nr. 
20 PCCDI/2018 

Domeniul militar Aliajele cu entropie ridicată pot fi 
obținute în condiții optime în instalații 
RAV, care lucrează în mediu controlat 
de argon (Ar 5.3) de înaltă puritate. Ele 
pot fi prelucrate mecanic și turnate în 
forme metalice sau ceramice, pot fi 
ulterior sudate sau tratate termic 
pentru îmbunătățirea caracteristicilor 
mecanice 

nou nu nu Nu 

13 Tehnologie de realizare 
aliaje din sistemul multi-
element AlCrFeMnNi 
microaliate în cuptor cu 
inducție 

Tehnologie Sisteme de protecție 
individuală și 
colectivă pentru 
domeniul militar pe 
bază de aliaje cu 

PN- III-P1-1.2.-
PCCDI-2017, nr. 
20 PCCDI/2018 

Domeniul militar Tehnologia conține toate elementele 
caracteristice elaborării aliajelor 
metalice: scop, materii prime, 
echipamente, etape tehnologice, 
caracterizări/testări și domeniul de 
aplicabilitate 

nou nu nu Nu 
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Nr. Denumire rezultat CDI Categorie 
(prototipuri / 
produse / 
tehnologii / 
instalații pilot / 
servicii 
tehnologice) 

Proiectul în care s-a 
obținut rezultatul 
CDI 

Contract nr. / 
Program /  
Nr. proiect 

Domeniu de utilizare Date tehnice 
(max. 500 caractere) 

Rezultat 
nou / 
modernizat 

Bazat pe 
brevet 
(da/nu) 

Rezultat 
valorificat 
la operator 
economic 
(da/nu) 

Rezultat 
valorificat 
în domeniul 
high-tech 
(da/nu) 

entropie ridicată – 
HEAPROTECT  

14 Element de protecție 
colectivă tip prototip 

Produs Sisteme de protecție 
individuală și 
colectivă pentru 
domeniul militar pe 
bază de aliaje cu 
entropie ridicată – 
HEAPROTECT  

PN- III-P1-1.2.-
PCCDI-2017, nr. 
20 PCCDI/2018 

Domeniul militar Au fost prezentate detalii referitoare la 
forma, dimensiunile și modul de 
asamblare pe caroseria 
transportoarelor blindate. Pentru 
analiză, s-au considerat zonele de 
pericol ale fiecărei componente a 
carosajului, atât pentru membrii trupei 
transportate, cât și pentru transportor 
în sine. 

nou nu nu Nu 

15 Tehnologie de sudare cu 
electrozi înveliți (MMA) 
pentru sisteme de 
protecție colectiva 

Tehnologie Sisteme de protecție 
individuală și 
colectivă pentru 
domeniul militar pe 
bază de aliaje cu 
entropie ridicată – 
HEAPROTECT  

PN- III-P1-1.2.-
PCCDI-2017, nr. 
20 PCCDI/2018 

Domeniul militar Alegerea diametrului electrodului se 
face în funcție de grosimea 
componentelor de sudat, de numărul 
de treceri și în funcție de compoziția 
chimică a materialului de bază și 
caracteristicile de rezistență ale 
acestuia. În scopul diminuării cât mai 
reduse a caracteristicilor mecanice și a 
proprietăților chimice ale aliajelor cu 
entropie ridicată se optează pentru 
reducerea cantității de căldură 
introdusă în timpul procesului de 
sudare 

nou nu nu Nu 

16 Tehnologie de sudare 
WIG pentru sisteme de 
protecție colectiva 

Tehnologie Sisteme de protecție 
individuală și 
colectivă pentru 
domeniul militar pe 
bază de aliaje cu 
entropie ridicată – 
HEAPROTECT  

PN- III-P1-1.2.-
PCCDI-2017, nr. 
20 PCCDI/2018 

Domeniul militar Pentru conservarea proprietăților HEA, 
se va suda cu energie liniară redusă. Se 
alege un electrod cu diametrul de 2,4 
mm, o vergea cu diametrul de 2 mm 
(bagheta TIG - LEXAL 22.9.3 N) și un 
debit al gazului de protecție (ARCAL 
39) de 7 l/min. 

nou nu nu Nu 

17 Tehnologie de obținere 
aliaje cu entropie înaltă 
de densitate ridicată 

Tehnologie Sisteme de protecție 
individuală și 
colectivă pentru 
domeniul militar pe 
bază de aliaje cu 
entropie ridicată – 
HEAPROTECT  

PN- III-P1-1.2.-
PCCDI-2017, nr. 
20 PCCDI/2018 

Domeniul militar Aliajele cu entropie înaltă pentru 
penetratoare de energie ridicată sunt 
HfMoNiTaW și HfMoNbTaW. 
Elaborarea în cuptor cu arc de tip VAR 
este benefică acestor aliaje datorită 
temperaturii de topire ridicate, a 
timpilor reduși de topire și a 
atmosferei controlate asigurate de 
instalație. Din cauza deficienței majore 
a topirii cu arc de a obține șarje cu 
omogenitate scăzută, sunt necesare 
retopiri succesive, care se pot realiza în 

nou nu nu nu 
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Nr. Denumire rezultat CDI Categorie 
(prototipuri / 
produse / 
tehnologii / 
instalații pilot / 
servicii 
tehnologice) 

Proiectul în care s-a 
obținut rezultatul 
CDI 

Contract nr. / 
Program /  
Nr. proiect 

Domeniu de utilizare Date tehnice 
(max. 500 caractere) 

Rezultat 
nou / 
modernizat 

Bazat pe 
brevet 
(da/nu) 

Rezultat 
valorificat 
la operator 
economic 
(da/nu) 

Rezultat 
valorificat 
în domeniul 
high-tech 
(da/nu) 

incinta cuptorului prin repoziționarea 
lingoului de aliaj. 

18 Tehnologie de tratament 
termic aplicabil aliajelor 
cu entropie ridicată din 
sistemele HfMoNiTaW și 
HfMoNbTaW. 

Tehnologie Sisteme de protecție 
individuală și 
colectivă pentru 
domeniul militar pe 
bază de aliaje cu 
entropie ridicată – 
HEAPROTECT  

PN- III-P1-1.2.-
PCCDI-2017, nr. 
20 PCCDI/2018 

Domeniul militar Tratamentul termic aplicat aliajelor 
multicomponent din sistemele 
HfMoNiTaW și HfMoNbTaW trebuie 
efectuat în medii care să asigure o 
foarte bună protecție împotriva 
oxidării, deoarece majoritatea 
elementelor cuprinse în aliaje sunt 
susceptibile la formarea unor pelicule 
de oxid plasate inter-granular, cu 
consecința scăderii adeziunii grăunților 
și rupere prematură. 

nou nu nu Nu 

19 Aliaje cu entropie ridicată 
obținute din metale cu 
densitate mare de tipul 
HfMoNiTaW și 
HfMoNbTaW 

Produs Sisteme de protecție 
individuală și 
colectivă pentru 
domeniul militar pe 
bază de aliaje cu 
entropie ridicată – 
HEAPROTECT  

PN- III-P1-1.2.-
PCCDI-2017, nr. 
20 PCCDI/2018 

Domeniul militar Elaborarea unor aliaje cu entropie 
ridicată obținute din metale cu 
densitate cât mai mare și anume Hf, 
Mo, Ni, Nb, Ta, W, care să prezinte o 
densitate mai mare de 14g/cm3, și 
tenacitate. 

nou nu nu Nu 

20 Penetrator de calibru mic 
din aliaje HEA 

Produs Sisteme de protecție 
individuală și 
colectivă pentru 
domeniul militar pe 
bază de aliaje cu 
entropie ridicată – 
HEAPROTECT  

PN- III-P1-1.2.-
PCCDI-2017, nr. 
20 PCCDI/2018 

Domeniul militar Soluția adoptată pentru penetratorul 
de calibru mic respectă concepția 
specifică glonțului M995 cal 5,56 mm, 
respectiv un miez perforant, dispus 
într-un pahar și învelit într-o cămașă 
de bimetal 

nou nu nu Nu 
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ANEXA 6 
BREVETE, MODELE DE UTILITATE, MĂRCI ÎNREGISTRATE, DREPTURI DE AUTOR 

 
 
Brevete de invenție solicitate – la nivel național: 

1. A/00590/24.09.2019 „Aliaj cu entropie înaltă pentru aplicații la temperaturi înalte și procedeu de obținere”, 

Dumitru Mitrică, Mihai Olaru, Radu R. Piticescu, Marian Burada, Daniela Dumitrescu, Beatrice Șerban, 

Gabriel Enache 

2. A/00697/31.10.2019 ”Procedeu de recuperare neconvențională a neferoaselor din zguri”, Cosmulescu 

Susana Felicia, Drăgoescu Marius Florin, Dumitrescu Violeta Daniela, Burada Marian 

3. A/00815/28.11.2019 „Aliaj concentrat complex, cu densitate redusă, pentru dispozitive de protecție la 

explozie”, Dumitru Mitrică, Cristina Bănică, Gabriel Enache, Adrian Caragea, Denisa Vonica 

4. A/00876/09.12.2019 ”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”, Radu R. Piticescu, Mircea Corban, Arcadii Sobetkii, Victor Manoliu, Mihai Boțan 

5. A/00821/2019 „Aliaje cu entropie înaltă din sistemul multi-element HaMoNiNbTaW destinate fabricării 

penetratoarelor cu energie cinetică ridicată și procedeu de consolidare”, Victor Geantă, Ionelia Voiculescu, 

Dumitru Mitrică, Adrian Rotariu 

 

Brevete de invenție acordate – la nivel național: 

1. BI nr. 132753/30.05.2019 ”Structuri tridimensionale pe bază de hidroxiapatită și poliuretan-diol obținute prin 

tehnica 3D printing”, L.M. Popescu, R.M. Piticescu, A.M. Motoc, L.M. Voinea, S.L. Grădinaru (Istrate), D. Ulieru, 

A. Topor   

2. BI nr. 131119/30.07.2019 ”Procedeu de obținere a filmelor subțiri din titanat de bariu și stronțiu dopat cu 

cupru prin metoda RF-Sputtering”, Sobetkii Arcadie, Vișan Mihai,  Roxana Piticescu, Cristina Florentina Rusti, 

Adrian Motoc, Marcel Ionica, Dumitru Ulieru 

3. BI nr. 131328/30.04.2019 ”Procedeu de preparare a spumelor ceramice pe bază de noroi roșu”, Andrei Sârbu, 

Teodor Sandu, Anamaria Zaharia, Steluța Apostol, Rodica Zăvoianu, Eleonora Luminița Mara, Iuliana Sârbu, 

Fănica Bacalum, Ruxandra Bîrjega, Sorin Vizireanu, Andreea Gabriela Olaru, Dan Cosașu, Teodor Velea, 

Andreea Ioana Grădinaru, Anița Laura Radu, Mihaela Florea, Bogdan-Eugen Cojocaru, Valentin Drăguț, Tanța-

Verona Iordache,  Ana-Mihaela Florea. 

 

 
  



 

      
  99 

  

ANEXA 7 
ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE COTATE ISI 

 

1. Soukaina Motina, Ioan Albert Tudor, Paulo Antonio Ribeiro, Maria Raposo, Benachir Bouchikhi, Nezha El Bari, 

Electrochemical sensor based on molecularly imprinted polymer for sensitive triclosan detection în waste 

water and mineral water, Science of the Total Environment, 664(2019), pp. 647-658, FI=5,589 

2. Alexandra-Georgiana Vătui (Moise), Sorina-Nicoleta Vâlsan, Corneliu Frățilă, Andreea-Nicoleta Ghiță, Arcadii 

Sobetkii, Daniel-Cristian Mihăiescu, Anca Elena Slobozeanu, Roxana Trușcă, Synthesis and characterization  

of composites membranes based on carbon functionalised with gold nanoparticles, Revista Materiale Plastice, 

vol. 56, no.2, pp. 309-314, FI= 1,29 

3. Ana Maria Mocioiu, Raluca Tutuianu, Laura Mădălina Cursaru, Roxana Mioara Piticescu, Paul Stanciu, Bogdan 

Ștefan Vasile, Roxana Trușcă, Viviana Sereanu, Aurelia Meghea, 3D structures of hydroxyapatite obtained 

from Rapana venosa shells using hydrothermal synthesis followed by 3D printing, Journal of Materials 

Science, 54(22), 2019, pp. 13901-13913, FI=3,442 

4. Maria Dolores Romero-Sanchez, Radu Robert Piticescu, Adrian Mihail Motoc, Mădălina Popescu, Albert Ioan 

Tudor, Preparation of microencapsulated KNO3  by solvothermal technology for thermal energy storage, 

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 138(3), 2019, pp. 1979-1986, FI=2,471 

5. Roxana Mioara Piticescu, Laura Mădălina Cursaru, Dan Năstase Ciobota, Sînziana Istrate, Dumitru Ulieru, 3D 

Bioprinting of Hybrid Materials for Regenerative Medicine: Implementation în Innovative Small and Medium-   

Sized Enterprises (SMEs),  JOM,  71(2) 662-672, 2019, FI=2,305 

6. Eleonora-Mihaela Ungureanu, Marian-Laurențiu Tatu, Emilian Georgescu, Cristian Boscornea, Marcel-Mirel 

Popa, Gabriela Stanciu, Influence of the chemical structure and solvent polarity on the fluorescence of 3-aryl-

7-benzoyl-pyrrolo [1,2-c]pyrimidines, Dyes and Pigments, Volume 174, 108023, FI=4,018 

7. Laura Eugenia Bărbulescu, Cristina Dumitriu, Dumitru Valentin Drăguț,  Adrian Ionuț Nicoară, Alina Bădănoiu, 

Cristian Pîrvu, Residual titanium flakes as a novel material for retention and recovery of rare earth and 

relatively rare earth elements, Environmental Science and Pollution Research, 27(5):1-10, December 2019, 

FI=2,914 

8. Radu Robert Piticescu, Marina Urbina, Antonio Rinaldi, Santiago Cuesta-Lopez, Arcadii Sobetkii, Development 

of novel material systems and coatings for extreme environments. A brief overview, JOM, 71(2), 2019, pp. 

683-690, FI=2,305 

9. D. Mitrica, M.T. Olaru, V. Dragut, C. Predescu, A. Berbecaru, M. Ghita, I. Carcea, M. Burada, D. Dumitrescu, 

B.A. Serban, I.C. Banica, Influence of composition and as-cast structure on the mechanical properties of 

selected high entropy alloys, Materials Chemistry and Physics, 14 Dec. 2019 (versiunea online), 

https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2019.122555, FI=2,781. 
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ANEXA 8 
ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE ȘTIINȚIFICE INDEXATE BDI 

 

1. Albert Ioan Tudor, Ciprian Neagoe, Radu Robert Piticescu, Maria Dolores Romero-Sanchez, 

Microencapsulated PCMs for thermal energy storage în therange of 300-500°C: pilot-testing, IOP Conference 

Series: Materials Science and Engineering, Volume 572, FI=4,081 

2. Daniela Violeta Dumitrescu, Marian Burada, Ionuț Constantin,Dumitru Mitrică, Mihai Tudor Olaru, Beatrice 

Adriana Șerban, Sabina Munteanu, Florin Marius Dragoescu, Felicia Cosmulescu, Pop Cristian, Cîmpan 

Tiberiu, White metal bearing wastes melting and resulted noxes processing în microwave field, International 

Journal of Modern Manufacturing Technologies, vol. XI, No. 3 / 2019, pp. 63-68, FI=0,77 

3. Dumitru Mitrică, Vasile Soare, Ionuț Constantin, Mihai Tudor Olaru, Marian Burada, Daniela Dumitrescu 

Adrian Caragea, Beatrice Adriana Cârlan, Cristina Ioana Bănică, Florentin Stoiciu, Viorel Bădiliță, Victor 

Geantă, R. Ștefănoiu, Synthesis and characterization of high entropy alloys for high temperature applications, 

UPB Scientific Bulletin Series B, vol. 81, no. 2, pp. 249-256 

4. Ionuț Constantin, Vasile Soare, Marian Burada, Daniela Violeta Dumitrescu, Dumitru Mitrică, Mihai Tudor 

Olaru, Beatrice Adriana Cârlan, Valentin Dumitru Drăguț, Methods for processing mining wastes from copper 

extraction for therecovery of precious metals,UPB Scientific Bulletin Series B, vol. 81, no. 2, pp. 207-214 

5. Mihai Tudor Olaru, Daniela Violeta Dumitrescu, Marian Burada, Laura Barbulescu, Alexandra Gabriela 

Pascariu, Beatrice Adriana Șerban, Paul Covic, Felicia Cosmulescu, Ciprian Șchiopu, Tiberiu Cîmpan, Topirea 

în câmp de microunde a șpanului de metale și aliaje neferoase, Revista de Turnătorie, nr. 3, 2019, CZU 621.74 

(051), pp. 11-17 

6. Daniela Violeta Dumitrescu, Marian Burada, Mihai Tudor Olaru, Beatrice Adriana Cârlan, Laura Bărbulescu, 

Sabina Munteanu, Alexandra Pascariu, Tiberiu Cimpan, Alexandru Kohler, Ecological and efficient method for 

the recovery of nonferrous metals from industrial wastes by processing în microwave field, Acta technica 

corviniensis – Bulletin of Engineering, Tome XII, Fascicule 4 

7. Radu Robert Piticescu, Mircea Corban, Maria Luisa Grilli, F. Balima, Mythili Prakasam, Design of new coatings 

and sintered materials based on mixed rare earth oxides, Journal of Nuclear Research and Development, No. 

18, December, 2019, pp.18-23. 

8. Voiculescu I., Geantă V., Stefănoiu R., Rotariu A., Scutelnicu E., Pantilimon M. C., Mitrică D., Crăciun V., New 

refractory high entropy alloys, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 572 

9. L.C. Matache, T. Chereches, P. Lixandru, A. Mazuru, D. Mitrică, E. Trana, P. Somoiag, A.N. Rotariu, 

Determination of a methodology for formulating constituent models of high entropy alloys, IOP Conference 

Series: Materials Science and Engineering, Volume 591 

10. B. A. Șerban, D. V. Dumitrescu, D. Mitrică, M. Burada, I. Constantin, M. T. Olaru, Simulation of the microwave 

field influence on wastes melting, Bulletin of the Transilvania University of Brasov, vol. 12 (61) no.2 – 2019, 

Series I - Engineering Sciences 
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11. D. V. Dumitrescu, M. Burada, I. Constantin, D. Mitrică, M. T. Olaru, B. A. Șerban, F. Drăgoescu, F. Cosmulescu, 

C. Şchiopu, B. Vălcan, Aluminium cable waste melting in microwave field, Bulletin of the Transilvania 

University of Brasov, vol. 12 (61) no.2 – 2019, Series I - Engineering Sciences. 
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ANEXA 9 
STUDII PROSPECTIVE ȘI TEHNOLOGICE 

Nr. Titlul 

Categorie (studii prospective și 
tehnologice / normative / 
proceduri și metodologii / 

planuri tehnice / documentații 
tehnico-economice) 

Noi / modernizate 
/ revizuite 

Bazate pe 
brevete 
(da/nu) 

Valorificare la 
operatori 

economici (da/nu) 

Valorificare în 
domeniul high-

tech (da/nu) Beneficiar 
Nr. contract / 

program  

1 Metodă rapidă de producere a 
microcapsulelor de ZnO cu conținut PCM 

Studii prospective și tehnologice revizuită nu nu nu IMNR ENERHIGH – ctr. 
P_37_776 / POC 

2 Metodă de evaluare a energiei stocate în 
microcapsule cu PCM 

Studii prospective și tehnologice nouă nu nu nu IMNR ENERHIGH – ctr. 
P_37_776 / POC 

3 Metodologie de analiză și caracterizare a 
materiilor prime și a produselor și 
subproduselor rezultate în urma 
proceselor de biosolubilizare 

Proceduri și metodologii modernizată nu nu nu INCDSB 16 / 2016; Proiect  
PN III – 3.2.- Orizont 
2020 - ERANET 

4 Tehnologie de valorificare a 
concentratelor de monazită sub formă 
de oxizi micști de pământuri rare pentru 
obținerea de bariere termice 

Studii prospective și tehnologice nouă nu da da MGM Star 
Construct SRL 

ERAMIN II IP 87 
contract 50/2018 

5 Morfo-funcționalitatea structurilor de 
protectie colectivă 

Studii prospective și tehnologice nou nu nu nu - PN- III-P1-1.2.-
PCCDI-2017, nr. 20 
PCCDI/2018 

6 Specificații ale procedurilor de sudare Proceduri și metodologii nou nu nu nu -  PN- III-P1-1.2.-
PCCDI-2017, nr. 20 
PCCDI/2018 

7 Documentație preliminară de brevetare 
pentru aliaje și procedee de obținere 

Studii prospective și tehnologice nou nu nu nu - PN- III-P1-1.2.-
PCCDI-2017, nr. 20 
PCCDI/2018 

8 Raport tehnic bazat pe testele statice de 
compresiune 

Studii prospective și tehnologice nou nu nu nu - PN- III-P1-1.2.-
PCCDI-2017, nr. 20 
PCCDI/2018 

9 Proceduri pentru examinare nedistruc-
tivă (NDT) 

Proceduri și metodologii nou nu nu nu -  PN- III-P1-1.2.-
PCCDI-2017, nr. 20 
PCCDI/2018 

10 Procedură pentru încercări distructive 
(DT) 

Proceduri și metodologii nou nu nu nu -  PN- III-P1-1.2.-
PCCDI-2017, nr. 20 
PCCDI/2018 

11 Documentație de brevetare pentru me-
tode de asamblare pentru sisteme de 
protecție colectivă din aliaje HEA 

Studii prospective și tehnologice nou nu nu nu - PN- III-P1-1.2.-
PCCDI-2017, nr. 20 
PCCDI/2018 

12 Modelarea proceselor dinamice și simu-
larea numerică pentru stabilirea de pro-
prietăți dinamice pentru aiajele HEA utili-
zate  

Studii prospective și tehnologice nou nu nu nu - PN- III-P1-1.2.-
PCCDI-2017, nr. 20 
PCCDI/2018 
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ANEXA 10 
VALORIFICARE REZULTATE CDI 

N
r.

 c
rt

. 

DENUMIRE REZULTAT CDI VALORIFICAT 
TIP[1] 

REZULTAT 
GRAD[2]  

NOUTATE 
GRAD[3]  

COMERCIALIZARE 
MODALITATE[4] 
VALORIFICARE  

BENEFICIAR 
VENIT ESTI-

MAT DE 
OBȚINUT 

DESCRIERE  
REZULTAT CDI 

1 

Tehnologie de obținere a pulberilor na-
nostructurate compozite pe baza de dio-
xid de titan / oxid de zinc și cenuși de la 
termocentrale 

TN  2 1 
valorificare în 
propunere de 
proiect H2020 

Consortiu proiect 
aprox. 

70000 E/an 

Tehnologie omologata și brevetată; 
Documentație de analiză tehnico-
economică pentru obținerea nano-
materialelor pe bază de TiO2  și 
ZnO/cenosfere. 

2 
Suspensii coloidale stabile pe bază de 
TiO2 dopat cu Ag  

PN 3 1 
valorificare în 
propunere de 
proiect H2020 

Consortiu proiect 
aprox. 

635.000 lei 

Suspensii coloidale stabile pe bază 
de TiO2 dopat cu Ag pentru acope-
riri cu proprietăți fotocatalitice, an-
tiseptice, antifungice; brevet româ-
nesc premiat la 4 saloane internați-
onale. 

3 

Tinte sinterizate pe baza de TiO2 dopat 
cu Ag pentru acoperiri cu proprietăți fo-
tocatalitice, antiseptice și antifungice 
prin procedeul RF sputtering 

PN 3 1 

valorificare în 
propuneri de 

proiect ERA-NET 
și H2020 

Consortiu proiect 
aprox. 

243.750 lei 

Tinte sinterizate pe baza de TiO2 
dopat cu Ag pentru acoperiri cu 
proprietăți fotocatalitice, antisep-
tice și antifungice prin procedeul RF 
sputtering, brevet românesc pre-
miat la 4 saloane internaționale. 

4 
Structuritri demsionale pe baza de HAP 
și poliuretan diol obținute prin tehnica 
3D printing 

PN 2 2 

valorificare în 
propuneri de 

proiect ERA-NET 
și H2020; înfiin-

țare spin-off 

Consortiu proiect 
aprox. 

150.000 
lei/an 

Structuri tridemsionale pe baza de 
HAP și poliuretan diol obținute prin 
tehnica 3D printing; brevet româ-
nesc în curs de publicare  și cerere 
brevet european în evaluare 

5 

Platforma senzoriala multifunctionala pe 
baza de filme subțiri din titanat de bariu 
și strontiu dopat pentru detectia gazelor 
toxice 

PN 2 1 

valorificare în 
propuneri de 

proiect ERA-NET 
și H2020 

Consortiu proiect 
aprox. 

150.000 
lei/an 

Platforma senzoriala multifunctio-
nala pe baza de filme subțiri din ti-
tanat de bariu și strontiu dopat pen-
tru detectia gazelor toxice; produs 
omologat, brevet premiat 

6 
Procedeu de obținere arhitecturi protec-
toare multistrat din ceramica avansata 
prin depunere EB-PVD 

TN 4 1 
valorificare în 

proiect PTI 
 

Consortiu proiect 
aprox. 

268.494 
lei/an 

Arhitectură multistrat din ceramică 
avansată pentru acoperiri cu rol de 
barieră termică obținute prin depu-
nere fizică de vapori în vid cu flux de 
electroni 

[1] ex. PN – produs nou; PM – produs modernizat; TN – tehnologie nouă; TM – tehnologie modernizată 

[2] număr de articole sțiințifice asociate 

[3] număr de drepturi de proprietate intelectuală asociate (brevet invenție, model de utilitate etc.) asociate 

[4] ex. comercializare, licențiere, alte forme de exploatare a DPI, microproducție, servicii etc. 
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ANEXA 11 
 

STRUCTURA REZULTATELOR DE CERCETARE REALIZATE 
 



NOI % MODERNIZATE %
BAZATE 

PE BREVETE
%

VALORIFICATE 

LA OPERATORI 

ECONOMICI

%

VALORIFICATE

 ÎN DOMENIUL

HIGH-TECH

%

1 Prototipuri 2 2 100 0 0 0 0

2 Produse (soiuri plante, etc.) 3 3 100 0 0 0 0

3 Tehnologii 14 14 100 0 1 7 2 14 0

4 Instalații pilot 1 1 100 0 0 1 100 0

5 Servicii tehnologice #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Total % Total % UE %  SUA % JAPONIA %

1 Cereri de brevete de invenție 5 5 100 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 Brevete de invenție acordate 3 3 100 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3 Brevete de invenție valorificate #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4 Modele de utilitate #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5 Marcă înregistrată #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6 Citări în sistemul ISI al cercetărilor brevetate #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

7
Drepturi de autor protejate ORDA sau în sisteme 

similare
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Total % Total % UE %  SUA % JAPONIA %

1
Numărul de lucrări prezentate la manifestări 

ştiinţifice 
52 44 85 8 15 8 100 0 0

2
Numărul de lucrări prezentate la manifestări 

ştiinţifice publicate în volum
3 3 100 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3
Numărul de manifestări ştiinţifice 

(congrese, conferinţe) organizate de institut
2 2 100 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4
Numărul de manifestări știinţiice organizate de 

institut, cu participare internaţională
2 2 100 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5
Numărul de articole publicate în străinătate în 

reviste indexate ISI
9 3 33 6 67 6 100 0 0

6
Factor de impact cumulat al lucrărilor indexate 

ISI
27 6 22 21 78 21 100 0 0

7
Numărul de articole publicate în reviste ştiinţifice 

indexate BDI
11 8 73 3 27 3 100 0 0

8 Numărul de cărţi publicate #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

9
Citări științifice / tehnice în reviste de 

specialitate indexate ISI
242 3 1 239 99 180 75 42 18 1 0

NOI %
MODERNIZATE

/  REVIZUITE
%

BAZATE 

PE BREVETE
%

VALORIFICATE 

LA OPERATORI 

ECONOMICI

%

VALORIFICATE

 ÎN DOMENIUL

HIGH-TECH

%

10 Studii prospective și tehnologice 8 7 88 1 13 0 0 0

11 Normative #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

12 Proceduri și metodologii 4 3 75 1 25 0 0 0

13 Planuri tehnice #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

14 Documentații tehnico-economice #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

360 81 22 279 78 218 78 42 15 1 0

TRL 1 TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8 TRL 9

3 3 3

TOTAL GENERAL

ȚARĂ STRĂINĂTATE

ȚARĂ STRĂINĂTATE

REZULTATE CDI INCD obținute până la data de 31 Decembrie 2019

- CORELAT CU PUNCTUL 7 DIN RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE - 

N
r.

 c
rt

.

DENUMIREA INDICATORILOR TOTAL

DENUMIREA INDICATORILOR 

N
r.

 c
rt

.
N

r.
 c

rt
.

DENUMIREA INDICATORILOR TOTAL 

din care: 

DENUMIREA INDICATORILOR TOTAL

TOTAL 

din care: 

TRL 1 - Principii de bază observate   

TRL 2 - Formularea conceptului tehnologic   

TRL 3 - Demonstrarea conceptului privind funcționalitățile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental   

TRL 4 - Validarea componentelor și/sau a ansamblului în condiții de laborator   

TRL 5 - Validarea componentelor și/sau a ansamblului în condiții relevante de funcționare (mediul industrial)   

TRL 6 - Demonstrarea functionalității modelului în condiții relevante de funcționare (mediul industrial)   

TRL 7 - Demonstrarea functionalității prototipului în condiții relevante de funcționare   

TRL 8 - Sisteme finalizate și calificate   

TRL 9 - Sisteme a căror funcționalitate a fost demonstrată în mediul operațional

*Nota 2:  Se va specifica numărul de rezultate CD  

înregistrate în Registrul special de evidență a 

rezultatelor CD în total și defalcat în funcție de 

(nivelul de dezvoltare tehnologică conform TRL)

Rezultate CD aferente anului 2019 înregistrate în 

Registrul Special de evidență a rezultatelor CD 

clasificate conform TRL* (în cuantum)

TOTAL

din care:

N
r.

 c
rt

.

Nota 1: Se va specifica dacă la nivelul INCD există 

rezultate CDI clasificate sau protejate ca secrete de 

serviciu

DA / NU Observații:


