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1. Datele de identificare ale INCD
1.1. Denumirea

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE
ŞI PETROCHIMIE – ICECHIM
1.2. Actul de înfiinţare, cu modificările ulterioare
HG 293 / 04.03.2004, completată prin:
HG 1834 / 29.10.2004
HG 185 / 16.04.2013 / anexa 7, nr. crt. 26
HG

27 / 14.01.2015 / anexa 3b, nr. crt. 26

HG

13 / 12.01.2017 / anexa 4b, nr. crt. 26

1.3. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori
Numar înregistrare RPC: 1408 / nume utilizator: 2409
1.4. Adresa
Str. Splaiul Independenţei, Nr. 202, Cod poştal 60021, Sector 6, Bucureşti
1.5. Telefon, fax, pagina web, e-mail.
Telefon:
040-021-315 32 99
Fax:
040-021-312 34 93
Pagina web:
www.icechim.ro; www.icechim-rezultate.ro
e-mail:
office@icechim.ro

2. Scurtă prezentare a INCD
2.1. Istoric
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie –
ICECHIM, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr.202, s-a înfiinţat prin Hotărârea
Guvernului nr. 293 / 04.03.2004, completată cu HG 1834/29.10.2004, în coordonarea
Ministerului Economiei, prin reorganizarea Institutului de Cercetări Chimice ICECHIM
Bucureşti - unitate de cercetare dezvoltare cu o tradiţie de peste 60 de ani în domeniul
chimiei şi petrochimiei, creată din iniţiativa marelui savant român, academicianul C.D.
Neniţescu.
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Incepând din anul 2013, prin HG 185/16.04.2013, Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie – ICECHIM a funcţiont în coordonarea Ministerului
Educatiei Naţionale, în calitatea acestuia de Autoritate de Stat pentru Cercetare
Știinţifică, Dezvoltare şi Inovare.
Din anul 2015, prin HG 27/14.01.2015, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Chimie şi Petrochimie – ICECHIM a funcţiont în coordonarea Autorităţii Naţionale
pentru Cercetare Ştiinţifica şi Inovare (ANCSI).
Din anul 2017, prin HG 13/12.01.2017 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Cercetării şi Inovării, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Chimie şi Petrochimie – ICECHIM funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării şi
Inovării, (conform Anexei 4b – poziţia 26).
Cu ocazia reacreditării Institutelor de cercetare din Romania, din luna decembrie
2001, Institutul de Cercetări Chimice ICECHIM a obţinut acreditarea ştiinţifică, întrunind
cel mai mare număr de puncte dintre toate institutele supuse auditării.
În anul 2008, comisia pentru evaluarea, atestarea şi acreditarea instituţiilor şi
unităţilor CD a Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare a constatat
îndeplinirea de catre INCDCP – ICECHIM a condiţiilor de reacreditare, conform Hotărârii
Guvernului Nr. 551 din 6 iunie 2007 şi ca urmare, institutul nostru a fost reacreditat în
baza Deciziei nr. 9634 / 14.04.2008.
În vederea certificării ca unitate a sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, în
anul 2012 INCDCP-ICECHIM a fost evaluat şi clasificat, conform Ordonanţei Guvernului nr.
57 / 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, pe baza Normelor
metodologice aprobate prin HG nr.1062 / 2011.
În anul 2010, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi
Petrochimie – ICECHIM, prin implementarea Sistemului Calităţii – ISO 9001/2008, a obţinut
certificarea TUV valabilă pentru perioada 01.06.2010 - 31.05.2013 (Certificat cu număr de
înregistrare 73 100 3168, Raport de Audit număr 4309 6652).
În anii 2013, 2016 şi 2018 ICECHIM a obţinut recertificarea TUV cu valabilitate
pentru perioadele 01.06.2013 – 31.05.2016, 30.06.2016 – 14.09.2018 şi 14.08.2018 –
29.06.2019.
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2.2. Structura organizatorică (organigrama, filiale1, sucursale2, puncte de lucru,
IOSIN3)
Organigrama funcțională a organizației, cuprinzând conducerea, compartimentele
administrative, consiliul științific, compartimentele, departamentele de cercetare este
prezentată în fig. 1.
Echipele de cercetare care funcționează în cadrul departamentelor de cercetare
sunt:
-

E1. Materiale polimerice avansate si reciclare polimeri;

-

E2. Bioresurse alternative si biocombustibili;

-

E3. Elastomeri;

-

E4. Bioproduse;

-

E5. Laborator Analize, Teste, Încercări;

-

E6. Biotehnologii si Bioanalize;

-

E7. Nanotehnologii emergente;

-

E8. Materiale multifazice;

-

E9. Sisteme heterogene;

-

E10. Coloranți funcționali și materiale înrudite;

-

E11. Patrimoniu cultural;

-

E12. Compozite si nanocompozite polimerice.

Echipe tehnice și auxiliare sunt: Atelierul de prototipuri și E13. Echipa de CrioElectronomicroscopie.
Gruparea cercetătorilor în aceste echipe s-a realizat în funcție de direcțiile de
cercetare în care INCDCP-ICECHIM a obținut rezultate semnificative, care susțin

o

experiență și o competență demonstrată, corelată cu profilul, structura și istoricul INCDCPICECHIM.

1

subunitate cu personalitate juridică
subunitate fără personalitate juridică
3
se vor menționa instalațiile și obiectivele de interes național, după caz
2
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Fig.2.1. Organigrama funcțională a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
Chimiei și Petrochimie – ICECHIM

Filiala Călărași a INCDCP-ICECHIM a fost înființată în 2015 ca entitate cu
personalitate juridica in cadrul INCDCP ICECHIM. Activitatea Filialei este axată în principal
pe domeniul bioeconomiei circulare având ca obiectiv principal de cercetare promovarea și
dezvoltarea unor noi tehnologii de valorificare superioară a bioresurselor. Se adresează în
egală măsură fermierilor, întreprinderilor mici și mijlocii, dar și operatorilor de utilităti
(stații de epurare, gestionarea deșeurilor), în vederea aplicării rezultatelor cercetării în
domeniile lor de activitate.
INCDCP-ICECHIM are deschis un punct de lucru pe platforma Institutului de
Cercetări pentru Produse Auxiliare Organice (ICPAO) Mediaș.
In cadrul INCDCP-ICECHIM funcționează Centrul de cercetări avansate pentru
bionanotehnologii – BioNAN, care a fost evaluat și propus pentru a fi inclus în lista
Instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național (IOSIN)

- propunere de HG din

20.02.2019 privind instalațiile și obiectivele speciale de interes național și aprobarea Listei
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instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național finanțate din fondurile Ministerului
Cercetării și Inovării.
2.3. Domeniul de specialitate al INCDCP-ICECHIM (conform clasificărilor CAEN)
Domeniul principal de specialitate:
Cod CAEN: 7219: Cercetare-dezvoltare în alte ştiinte naturale şi inginerie
Cod CAEN: 7211: Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
Domenii secundare:
Cod CAEN: 7120: Activităţi de testări şi analize tehnice
Cod CAEN: 7490: Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Cod CAEN: 7022: Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Cod CAEN: 6820: Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare
Cod CAEN: 4941: Transporturi rutiere de mărfuri
Cod CAEN: 8230: Activităţi de organizare a Expoziţiilor, Târgurilor şi Congreselor
Cod CAEN: 8559: Alte forme de învăţământ
2.4. Direcții de
cercetare:

cercetare-dezvoltare/

obiective

de

cercetare/

priorități

de

Direcțiile de cercetare-dezvoltare și obiectivele generale ale activităților CDI
desfășurate în cadrul INCDCP-ICECHIM sunt în consonanță cu cele prevăzute în Strategia
Națională PNCDI și în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada
2015 - 2020 - PNCDI III (HG 583/2015), așa cum este ilustrat și în schema prezentată în
fig.2.
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OG1. Creşterea
competitivităţii
economiei
româneşti prin
inovare

OG2. Creşterea
contribuţiei
româneşti la
progresul cunoaşterii
de frontieră

OOG3. Creşterea
rolului ştiinţei în
societate

E2

E4
E6

E7 E10
E11
E1

E5
E3

E8

E9

E12

Fig. 2.2. Obiectivele generale ale activităților CDI desfășurate în cadrul Institutului
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM

În definirea obiectivelor și direcțiilor științifice ale INCDCP-ICECHIM, s-a pornit de
la scopul final al cercetării în domeniul chimiei în contextul cercetărilor multi-disciplinare
și trans-disciplinare, la granița dintre chimie şi alte domenii şi discipline, cum ar fi
medicina, protecția mediului, agricultura, industria energetică. Scopul este acela de a
contribui la dezvoltarea științifică şi tehnologică a societății prin transferul cunoștințelor
către sectorul productiv, adaptarea activităților de cercetare-dezvoltare la cerințele
societății, oferirea de soluţii la problemele din domeniul chimiei şi promovarea instruirii
personalului calificat, pentru a lega sistemul de cercetare şi mediul de afaceri.
a. DIRECȚII PRINCIPALAE DE ACTIVITATE
Direcțiile științifice tradiționale ale ICECHIM sunt:
-

materiale polimerice si compozite;

-

valorificarea bioresurselor;

-

tehnologii chimice și biochimice;

-

nanoştiinţe şi nanomateriale;

-

protecţia mediului şi gestionarea durabilă a resurselor;

-

recuperarea, reciclarea şi valorificarea subproduselor.

-

creşterea competitivităţii produselor industriale;
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-

retehnologizarea şi revitalizarea industriei chimice şi petrochimice româneşti;

Domeniile principale de cercetare- dezvoltare actuale sunt rezultate din
conexarea provocărilor domeniilor de specializare inteligentă din Strategia Națională CDI,
cu profilul, structura și istoricul INCDCP-ICECHIM
Un exemplu ilustrativ este cel de agregare a diferitelor direcții de cercetare
tradiționale din

cadrul INCDCP-ICECHIM

pentru

a

răspunde

cerințelor

specifice

bioeconomiei circulare. Tradițional, cercetările în domeniul bioresurse şi biotehnologii
erau destinate valorificării resurselor naturale regenerabile pentru obținerea de
biocarburanţi,

biopesticide, solvenţi ecologici, amelioratori de sol, biofertilizanți,

extracte naturale, suplimente nutritive, inclusiv prin folosirea de enzime și tulpini
selecționate de microorganisme.
Agregarea direcției de cercetare de valorificare bioresurse s-a realizat cu o altă
direcție cu tradiție în cadrul INCDCP-ICECHIM, cea a nanoștiințelor şi nanotehnologiilor
(Nanocompozite polimerice hibride care includ de argile stratificate, nanotuburi de carbon
si substanțe mezoporoase; compozite si nanocompozite polimerice hibride si hibride
polimer-anorganice obținute prin procedee sol- gel și/sau procese de topire intercalare
pentru noi materiale si noi procedee tehnologice; Nanoparticule polimerice si filme subțiri;
Nanoparticule hibride polimerice magnetice; micro- si nanoparticule miez- coaja).
Rezultatul este o abordare trans-disciplinară, destinată închiderii lanțurilor de valoare din
bioeconomie prin procedee integrate, flexibile

și interconectate, prin care să se

transforme o serie de subproduse agro-alimentare în bioproduse cerute de piață.
Agricultura și industria alimentară din România generează cantități mari de co/subproduse, care, nefiind valorificate, se transformă în deșeuri cu impact negativ. Abordarea
integrată, de bio-nano-tehnologie, prezintă atât potențial pentru dezvoltarea cunoașterii,
cât și impact economic.
De asemenea alte direcții de cercetare pentru tehnologii inovative trans-sectoriale
sunt și cele cu aplicații în domeniul auto pentru: (i) înlocuirea unor elemente structurale
de interior (metalice), cu compozite polimerice (matrice poliamidică, armată cu structuri
grafenice și non-grafenice în vederea reducerii semnificative a greutății și implicit a
emisiilor de CO2); (ii) ignifugarea materialelor poliamidice (puternic inflamabile
momentan) pentru aplicații auto; (iii) securizarea și trasabilitatea pieselor auto. Acestea
implică utilizarea materialelor grafenice 2D și / sau hidroxizi dublu stratificați, depuneri
ablative pentru bioplastic, bioplastic cu coloranți spirociclici si structuri emergente 2D nongrafenice sau
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Domeniile de cercetare-dezvoltare pentru tehnologii inovative trans-sectoriale mai
includ, într-o enumerare non-exhaustivă: Nanotehnologii inovative pe baza de polimeri
pentru obținerea de noi materiale avansate (obținerea ceramicii de nitrura de titan pe
calea hibridelor polimerice compozite pentru aplicații biomedicale; Materiale hibride
nanostructurate obținute prin metode «eco-fiendly» pentru protecţia suprafețelor
împotriva deteriorărilor produse de microorganisme şi agenți poluanți; Biomateriale din
poliesteri alifatici si modificatori micro si nano-celulozici pentru produse cu durata scurta
de viată sau de unica folosința; Materiale hibride inovative cu proprietăţi fotocatalitice;
Noi materiale durabile pe baza de polimeri regenerabili pentru imprimare 3D); Materiale
inteligente pentru aplicații medicale (Sisteme de eliberare controlata micro-vezicular de
tip arhitecturi complexe micro-coloidale bazate pe celuloza bacteriana si hidrogeluri;
Biomateriale cu acțiune țintită pentru tratarea bolilor inflamatorii ale tractului
gastrointestinal; Noi bionanoarhitecturi 3D autoasamblabile pentru terapia cancerului
colorectal); Contingenta hazardurilor CBRN prin dezvoltarea de noi produse de
decontaminare a suprafețelor sau a personalului militar si dezvoltarea unor senzori
specifici pentru detecția agenților chimici de lupta ce permit luarea unor masuri de
siguranța la fata locului; Îmbunătăţirea mijloacelor de securitate naționala prin
dezvoltarea unor produse performante cu scopul de adsorbție a undei de soc provocate de
explozii, de a îmbunătăți fiabilitatea motoarelor de racheta sau de a oferi protecție
antiradar vehiculelor aeriene si terestre militare; Valorificarea inteligenta a biomasei
vegetale si a deșeurilor de origine vegetala si animala, prin dezvoltarea fabricației de
biogaz in Romania si dezvoltarea unor tehnologii inovative pentru optimizarea funcționarii
instalațiilor de biogaz, prin integrarea unor sisteme deschise de cultivare a microalgelor,
care sa utilizeze ca mediu nutrient digestatul lichid rezultat din procesul de digestie
anaeroba si sa furnizeze extracte algale (fitocatalizatori pentru procesul de codigestie),
fracție lipidica (obținere de biocombustibili) si biomasa algală epuizata (utilizabilă ca
substrat pentru codigestie).
b. DIRECȚII SPECIFICE DE ACTIVITATE ALE ECHIPLOR DE CERCETARE
Direcțiile specifice de cercetare ale E1 Materiale Polimerice Avansate si Reciclare
Polimeri în domeniul materialelor avansate constau din: Polimeri imprentati molecular,
Hidrogeluri hibride organic- anorganice sau natural- sintetice, Nanocompozite polimerice
anorganic- organice, Imobilizarea de enzime si microorganisme pe polimeri, Membrane
polimerice pentru aplicatii de mediu sau biotehnologice, Filme polimerice pentru senzori,
etc., iar in domeniul foarte actual al reciclarii polimerilor, directiile de cercetare se referă
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la reciclarea chimică a deșeurilor de PET și de poliuretani și reciclarea fizică de polistiren
expandat pentru a obține alte materiale: polioli, plastfianti, compozite anorganic- organice
pentru izolații termice, etc.
Direcțiile de cercetare ale E2 Bioresurse alternative sunt: Creșterea, recoltarea si
valorificarea

microalgelor;

Utilizarea

sistemelor

microalgale

pentru

captarea

si

sechestrarea durabilă a dioxidului de carbon din emisii industriale; Conceperea și utilizarea
sistemelor microalgale în instalațiile de biogaz pentru valorificarea complexă a fluxurilor
secundare provenite din aceasta fabricație; Valorificarea biomasei vegetale, în special a
biomasei microalgale, pentru obținerea de produse cu valoare adaugată ridicată, cum ar
fi: antioxidanți, pigmenți, uleiuri vegetale polinesaturate; obținerea de biocombustibili și
solvenți ecologici, din uleiuri vegetale și animale precum și din deșeuri grase și
valorificarea complexă a glicerinei rezultată din aceasta fabricație; valorificarea deșeurilor
municipale pentru obținerea de bio-combustibili.
Direcțiile științifice ale E4 Bioproduse urmăresc valorificarea superioară a
fluxurilor laterale din bioeconomie pentru a realiza suplimente nutritive, nutraceutice,
cosmeceutice, aditivi alimentari, biofertilizanți, biopesticide și biostimulanți pentru
plante. Aceste direcții de cercetare implică: combinarea diferitelor sisteme de aplicare
țintită a energiei (microunde, ultrasunete, forțe hidraulice de forfecare – microfluidizare la
înaltă presiune, prin camere microfludice din materiale foarte dure), împreună cu
amestecuri de enzime care destructurează matricea lignocelulozică, pentru extracția ecoeficientă și intensificată a compușilor biologic activi și a biopolimerilor, inclusiv nanoceluloză

vegetală;

modularea

bio-disponibilității

compușilor

anti-diabetici,

anti-

hipertensivi și/sau anti-inflamatori extrași / obținuți din subproduse agro-industriale prin
utilizarea de nano-formulări cu eliberare controlată pe bază de biopolimeri; obținerea de
amestecuri de enzime (β-glucanaze, feruoil-esteraze, carbohidrat-esteraze, pectinaze), cu
acțiune sinergică de destructurare a matricei lignocelulozice prin biosinteză agumentată de
către ciupercile lignocelulozice; nano-bio-sinteza din compuși derivați din bioresurse, în
reactoare microfluidice, a unor structuri supra-moleculare cu utilizări în obținerea de
compuși termo-acumulatori, acoperiri inteligente „biomimetice”, biosenzori / matrici de
bio-diagnoză; formularea „inteligentă” a compușilor bioactivi generați din biomasă pentru
creșterea biodisponibilității acestora.
Direcțiile de cercetare ale E5 Laborator Analize se situeaza in zona dezvoltării de
metode analitice noi sau inovative, aplicabile tehnologiilor si materialelor noi, dezvoltate
in institut, dar si în mediul economic. Activitatea științifică a colectivului se concentreaza
Page 10 of 112

INCDCP – ICECHIM - Raport de activitate 2018
în domeniile: biostimulanti pentru plante, nanomateriale și contaminanti ai mediului.
Echipa asigură implementarea legislației europene și naționale privind evaluarea
conformității în domenii de interes cum sunt: controlul pieței fertilizanților, biocidelor, a
precursorilor de explozivi și a altor substanțe periculoase precum și controlul calității
mediului. Pentru toate aceste domenii, competența Laboratorului Analize-ICECHIM este
dovedita prin acreditarea RENAR (certificat LI 843/2018).
Direcțiile specifice de cercetare ale E6 Biotehnologii & Bioanalize sunt
următoarele: Dezvoltarea și menținerea unei colecții de resurse biologice (fungi, bacterii,
levuri); Evaluarea activității antimicrobiene; izolarea şi caracterizarea unor tulpini
microbiene; Dezvoltarea de biotehnologii bazate pe degradarea microbiană a unor
substanțe și materiale (contaminanți organici și anorganici; deșeuri de plastic; deșeuri
keratinice); Dezvoltare procedee de obținere de bioproduse prin valorificarea subproduselor din agro-industrie; Dezvoltare de senzori si biosenzori pentru controlul calitatii
alimentelor si mediului; Dezvoltare de metode de analiză si imunoanaliză în flux.
E7 Nanotehnologii emergente se concentrează asurpa următoarelor direcții de
cercetare: Sinteza, caracterizarea și aplicarea de noi nanomateriale pentru protecția
mediului; Dezvoltarea de noi nanomateriale cu proprietăți antimicrobiene; Obținerea de
materiale de construcție (bazate pe nanomateriale) cu proprietăți speciale; Sinteza și
caracterizarea nanomaterialelor pentru aplicații legate de protecția patrimoniului cultural;
Studii de arheometrie; Sinteza / Obținerea, caracterizarea și aplicațiile surfactanților.
E8 Materiale

Multifazice dezvoltă cercetări aplicative și fundamentale pentru

realizarea de noi materiale active / inteligente cu durabilitate și proprietăți funcționale
controlate, compatibile cu imprimarea 3D / 4D, pe bază de polimeri regenerabili și /sau
convenționali și la nivel de maturitate tehnologică TRL 4 – TRL 7. Dezvoltarea noilor
materiale compatibile cu imprimarea 3D/4D este în acord cu noua strategie din domeniul
materialelor polimerice legată de tranziția de la carbonul terțiar la carbonul regenerabil
pentru aplicații durabile și cu cea din domeniul imprimării 3D/4D privind

dezvoltarea

sistemelor de printare, a necesarului de materiale și a aplicațiilor specifice de tip
industrial și neindustrial care prezintă interes comercial, în special a celor de mare tonaj.
E9 Sisteme Heterogene are următoarele direcții de cercetare specifice: Hibride
polimer-anorganice obtinute prin procedee sol-gel si/sau procese de topire-intercalare;
Nanoparticule funcționale polimer-anorganice obținute în medii disperse; nanocompozite
hibride obținute prin depunere multistrat a polielectroliților; Nanoparticule polimerice și
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filme subțiri pentru aplicații biomedicale; Nanoparticule hibride component magneticpolimer pentru dozarea medicamentelor; Polimerizarea emulsiilor ți microemulsiilor cu
monomeri funcționali; Electroliți polimerici multifuncționali; Micro si nanoparticule miezcoajă; Sinteze solicitate de noi polimeri biocompatibili; Micro si nanoparticule cu
proprietăți controlate; Analiza și caracterizarea avansată a nanoparticulelor polimerice.
E10 Coloranți funcționali și materiale înrudite este implicată într-o gamă de
activităîi complexe de cercetare din domeniul materialelor multifuncționale pentru
tehnologii emergente și protecția mediului. Activitatea echipei este concentrată în
principal pe următoarele subiecte: sinteza de materiale inovative conținând coloranți
funcționali și pigmenți (materiale cu schimbarea culorii la stimuli exteriori, sisteme
luminofore, sisteme adaptabile pentru manipularea luminii), materiale de colorare
filmogene hibride organic-anorganice pentru substraturi rigide și flexibile (acoperiri
fotocatalitice,
funcționalizarea

anticorozive,
materialelor

cu

efect

textile

antireflexie,

(pretratare,

rezistente

vopsire,

la

finisare,

supraacoperire),
modificare cu

furnizarea efectelor funcționale – senzori, conductive, camuflaj, autocurățare).
Direcțiile specifice de cercetare ale E11 Patrimoniu cultural sunt cele referitoare
la dezvoltarea tehnologiilor de diagnoza si tratament pentru conservarea si revitalizarea
componentelor arheologice ale patrimoniului cultural. Aceste tehnologii înglobează: (i)
elaborarea de noi micro- si nano-materiale, metode și tehnologii noi, care respectă
principiile autenticității, reversibilității și valorii, cu impact asupra componentelor de
patrimoniu imobil (fresca, metope si mozaic) si mobil (artefacte decorative din ceramica,
sticla, metal, os, obiecte de arta si arheologie) și dezvoltarea de noi tehnici aplicate
practic pe obiectivele de patrimoniu; (ii) selectarea și caracterizarea materialelor istorice
(pietre, mortare, cărămizi, tencuieli, pigmenți, lianți, beton, plastic), pregătirea de
substraturi model, simularea degradării lor în prezenta a diverși factori externi; (iii)
evaluarea materialelor in situ (testare distructiva și nedistructivă) și eșantionarea probelor
prelevate; (iv) studiul și dezvoltarea de noi materiale consolidante de ultima generație –
apatite, argile, oxizi (v) dezvoltarea de tratamente de curățare pe suprafețele selectate,
cu testarea compatibilității în condiții de laborator; (vi) aplicarea si caracterizarea in situ
a materialelor noi, corelate cu studiul impactului asupra mediului; (vii) consolidarea
frescelor si basoreliefurilor cu diverși consolidanți, si elaborarea metodologiei de testare a
eficienţei consolidării monumentelor; (viii) obținerea prin metoda sol-gel, a nanofilmelor și
nanopulberilor pe bază de oxizi metalici puri și dopați cu diverși dopanți si caracterizarea
lor din punct de vedere morfologic, structural și optic.
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E12 Compozite si nanocompozite polimerice are ca direcții principale de
cercetare dezvoltarea de noi materiale compozite, atat pe baza de polimeri sintetici
(PMMA), cat si pe baza de biopolimeri (biopoliamida, poliesteri alifatici si nanoceluloza)
pentru aplicatii in industria auto, in industria de ambalaje precum și pentru aplicații
medicale. Rezultatele cercetarilor s-au concretizat in studii, esantioane, metoda de
laborator si tehnologii la nivel de laborator si pilot. Proiectul IZADI s-a finalizat la sfarsitul
anului 2018, iar rezultatele obținute de ICECHIM, validate la nivel de TRL7, într-o instalație
PILOT amplasata într-o instalație industrială, pot fi considerate “o poveste de succes”
(obținerea unui masterbatch de nanoranforsare cu proprietăți multiple - în special
rezistența la zgâriere - care contribuie la creșterea calității componentelor auto și la
simplificarea procesului de fabricație). Proiectul CELLAB-SLP care de asemenea s-a
finalizat in 2018 a fost evaluat cu calificativul A.
c. DOMENII SECUNDARE DE CERCETARE
Un domeniu secundar de cercetare este cel al cercetărilor fundamentale de bază şi
orientate, realizate în scopul aprofundării şi creşterii nivelului cunoştinţelor în domeniile:
mecanisme de reacţie, cinetică chimică, catalizatori organometalici, electrochimie,
modelare operaţii unitare, sonochimie.
d.

SERVICII


Servicii de analize, teste şi încercări în cadrul laboratoarelor acreditate
conform ISO 17025

Elaborare de norme şi standarde aliniate la sistemul de calitate intenaţional

Asistenţă tehnică şi expertize tehnice de specialitate

Consultanţă și servicii pentru transfer tehnologic

Dezvoltarea sistemelor de bănci de date, a prelucrării de date şi imagini, a
modelării şi simulării proceselor chimice şi petrochimice

Formare şi specializare profesională, de nivel mediu, în domeniul propriu de
activitate
2.5. Modificări strategice în organizarea și funcționarea INCD4.
În perioada raportată nu au auvt loc modificări strategice în organizarea și
funcționarea INCDCP-ICECHIM

3. Structura de conducere a INCD
3.1. Consiliul de administrație5 a avut următoarea structură în 2018:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Funcţia în Consiliul
de Administraţie

Funcţia la locul de muncă

4

ex. fuziuni, divizari, transformări etc
se prezintă raportul de activitate al consiliului de administratie, anexa 1 la raportul de activitate precum și programul și tematica
sedințelor CA pentru anul următor raportării.
5
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1

Doni Mihaela

Preşedinte

Director General - ICECHIM

2

Ion Rodica - Mariana

Vicepreşedinte

Preşedinte Consiliul Ştiinţific
ICECHIM

3

Guda Mihaela

Membru

Consilier superior MCI

4

Muscalu Costin - Viorel /
Secoşan Valerica

Membru

Şef Serviciu / Director General
Minsterul Finanţelor Publice

5

Ţucă Georgeta-Roxana /
Moroşanu DanielaLenuţa

Membru

Consilier /
Secretar General Adjunct
Ministerul Muncii şi Justiţiei
Sociale

6

Cornea Călina Petruţa

Membru

Profesor universitar USAMV

Membru

Profesor universitar UPG /
Consilier superior MCI

Ciuparu Dragoş /
Apreutesei Roxana
3.2. Directorul general6;

7

Mihaela DONI, Dr. Biochim. CS I
3.3. Consiliul științific al INCDCP-ICECHIM a avut următoarea componență în 2018:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Funcţia în Consiliul Ştiinţific

1

Prof. Dr. Ion Rodica - Mariana

Preşedinte

2

Dr. Ing. Vuluga Zina

Vicepreşedinte

3

Dr. Ing. Ianchiş Raluca

Secretar

4

Dr. Ing. Sârbu Andrei

Membru birou

5

Dr. Biochim. Doni Mihaela

Membru birou

6

Dr. Ing. Velea Sanda

Membru

7

Dr. Biochim. Oancea Florin

Membru

8

Ing. Corobea Mihai Cosmin

Membru

9

Dr. Ing. Wagner Luminiţa Eugenia

Membru

10

Dr. Ing. Nistor Cristina Lavinia

Membru

11

Dr. Chim. Fierăscu Radu Claudiu

Membru

12

Dr. Ing. Radiţoiu Valentin

Membru

13

Dr. Ing. Stepan Emil

Membru

6

se prezintă raportul acestuia cu privire la execuția mandatului și a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță asumați prin
contractul de management, anexa la raportul de activitate al CA, anexa 2 la raportul de activitate
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14

Dr. Chim. Jecu Maria Luiza

Membru

15

Dr. Ing. Panaitescu Denis

Membru

16

Dr. Ing. Nuţă Alexandrina

Membru

17

Ing. Nicolae Cristian Andi

Membru

3.4. Comitetul director al INCDCP-ICECHIM a avut următoarea componență în 2018:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Funcţia în ICECHIM

1

Doni Mihaela - Preşedinte

Director General

2

Oancea Florin - Vicepreşedinte

Director Ştiinţific

3

Cantacuz Magda Aura

Director Economic

4

Frangu Octavian

Director Tehnic

5

Manolache Mihaela

Director Calitate

4. Situaţia7 economico-financiară a INCD
4.1. Patrimoniul stabilit în baza raportărilor financiare la data de 31 decembrie
pentru anii 2018 si 2017, este compus din:
SITUAȚIE PATRIMONIU
Nr. Crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
7

INDICATORI
Active
Imobilizate

Imobilizări corporale
Imobilizări necorporale

Active Circulante
ACTIVE TOTALE
CAPITALURI PROPRII
Datorii istorice
Datorii curente
DATORII TOTALE
RATA ACTIVELOR IMOBILIZATE
RATA STABILITĂȚII FINANCIARE
RATA AUTONOMIEI FINANCIARE
LICHIDITATEA GENERALĂ
RATA SOLVABILITĂȚII GENERALE

2018

2017

77.521.422
149.616
23.544.776
101.393.353
79.252.218
0
2.101.008
2.101.008
76,6
81,63
100
11,21
48,26

77.534.641
78.191
24.854.376
102.640.127
79.124.966
0
2.435.385
2.435.385
75,78
81,19
100
10,21
42,15

Cresteri /
descresteri (-) 2018
față de 2017 (%)

-0,02
91,35
-5,27
-1,21
0,16
-13,73
-13,73
1,08
0,54
0
9,79
14,5

detaliere pentru principalii indicatori economici-financiari (venituri totale, cheltuieli totale etc.)
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Cresterea activelor este generata de derularea proiectelor finantate din fonduri UE
de tip POC - SECVENT cu termen de finalizare anul 2020. Celelalte capitole ale activelor
circulante: producția în curs (reprezintă acele proiecte de cercetare, care la data de 31
decembrie 2018 nu erau finalizate, deoarece termenele de predare a unor faze ale
proiectelor respective, au fost prevăzute în cursul anului 2018). Disponibilitatile banesti
ale institutului au crescut.

4.2. Veniturile totale în baza raportărilor financiare la data de 31 decembrie
pentru anii 2018 si 2017, sunt compuse din:
SITUAȚIA VENITURILOR
Nr.
Crt.

1

2

2018

2017

Cresteri /
descresteri (-) 2018
față de 2017 (%)

510.421

398.730

28,01

23.564.451

17.957.446

31,22

423.080

420.034

0,73

Subvenții / transferuri
Alte venituri (detaliați dacă este cazul)

3.952.454

3.220.727

22,72

939.584

294.872

218,64

VENITURI TOTALE
Ponderea veniturilor din CDI în total
venituri

29.389.990

22.291.809

31,84

79

79

0

INDICATORI
Venituri din CDI finanțate din fonduri
proprii
Venituri din CDI finanțate din fonduri
publice
Venituri din alte activități (producție,
servicii, etc.)

Veniturile totale au crescut semnificativ (31,84 %), în special datorită numărului
mare de proiecte complexe PCCDI pe care ICECHIM le are în coordonare.
4.3. Cheltuielile totale, în baza raportărilor financiare la data de 31 decembrie
pentru anii 2018 si 2017, sunt compuse din:
SITUAȚIA CHELTUIELILOR
Nr.
Crt.

1

2018

2017

Cresteri /
descresteri (-)
2018 față de
2017 (%)

Cheltuieli cu personalul (lei)

13.258.235

11.975.937

10,71

Cheltuieli cu utilitățile (lei)

718.752

470.972

52,61

INDICATORI
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Alte cheltuieli (lei)

15.218.219

9.626.988

58,08*

CHELTUIELI TOTALE (lei)

29.195.206

22.073.897

32,26

2

Ponderea cheltuielilor cu personalul în
cheltuieli totale

45,41

54,25

-16,29

3

Ponderea cheltuielilor cu utilitățile în
cheltuieli totale

5,42

3,93

37,91

Cheltuielile cu personalul au crescut angajarii de tineri absolventi in cadrul celor
10 proiecte PCCDI (6 proiecte in coordonarea ICECHIM și 4 proiecte la care ICECHIM este
partener).
Cheltuielile cu utilitatile au crescut ca urmare a creșterii preturilor la principalele
utilitati, cat si la materiile prime si materiale.
Creșterea de 58,08 % la categoria Alte cheltuieli se datorează în mare parte
Cheltuielilor cu colaboratorii – parteneri in proiectele de cercetare, în special în proiectele
de tip PCCDI, ICECHIM având în coordonare 6 asemenea proiecte.
4.4. Salariul mediu pentru personalul de cercetare-dezvoltare (total și defalcat pe
categorii):
SALARIU MEDIU
2018
(lei)

SALARIU MEDIU
2017
(lei)

CS I

8507

5980

CS II

6643

4578

CS III

5566

3865

CS

4140

2875

ASC

3304

2294

Tehnicieni

3509

2320

TOTAL PERSONAL CD

6365

4551

STRUCTURA
PERSONAL

Salariul mediu pentru personalul de cercetare-dezvoltare a crescut în 2018 față de
2017 în principal datorită trecerii obligatiilor de la angajator la angajat.
4.5. Investiții în echipamente/dotări/mijloace fixe de CDI, în baza raportărilor
financiare la data de 31 decembrie pentru anii 2018 si 2017, sunt compuse
din:
ECHIPAMENTE
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Nr.
Crt.

INDICATORI

2018

2017

Cresteri /
descresteri (-)
2018 față de
2017 (%)

1

INVESTITII IN ECHIPAMENTE/ DOTARI/MIJLOACE
FIXE DE CDI (lei)

1.770.678

863.108

105,15

2

Din care echipamente pentru laboratoare de
cercetare

1.770.678

863.108

105,15

Se observă că investițiile în echipamente pentru laboratoarele de cercetare s-au
dublat în anul 2018 față 2017.

4.6. Rezultate financiare/rentabilitate8, în baza raportărilor financiare la data de
31 decembrie pentru anii 2018 si 2017, sunt compuse din:
REZULTATELE FINANCIARE / RENTABILITATEA
Nr
crt

INDICATORI

2018

2017

Cresteri /
descresteri (-)
2018 față de
2017 (%)

156.412

145.803

7,28

1

PROFIT NET (lei)

2

Rata rentabilității economice (ROA)

1,03

1,51

-31,79

3

Marja profitului net

0,64

0,77

-16,88

4

Pierderea brută

0

0

0,00

4.7. Situația arieratelor9 / (datorii totale, datorii istorice, datorii curente)
DATORII
Nr.
Crt.

INDICATORI

2018

2017

Cresteri /
descresteri (-)
2018 față de
2017 (%)

0

0

0

1

Datorii istorice

2

Datorii curente (lei)

2.101.008

2.435.385

-13,73

3

DATORII TOTALE (lei)

2.101.008

2.435.385

-13,73

INCDCP_ICECHIM nu are datorii isorice, iar datoriile curente au scăzut în 2018 cu
13,73 % față de 2017.

8
9

profitul brut, profitul net, rata rentabilității (ROA), marja profitului net
total și detaliere pentru bugetul consolidat al statului și alți creditori
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4.8. Pierderea brută
Nu este cazul.
4.9. Evoluția performanței economice10
EVOLUTIA PERFORMANTEI ECONOMICE
2018

2017

Cresteri /
descresteri
(-)
2018 față de
2017 (%)

1a Lichiditate curenta

11,21

10,21

9,81

1b Lichiditate imediata (Indicator test acid)

9,79

9,10

7,49

350,52

481,90

-27,26

2b Viteza de rotatie a stocurilor

8,65

6,64

30,24

2c Viteza de rotatie a debitelor

30,88 zile

40,22 zile

-23,22

3a Rentabilitate economica

0,15

0,14

8,60

3b Rentabilitate financiara

0,20

0,18

7,10

3c Cheltuieli la 1000 lei venituri

99,48

99,62

-0,14

Nr. Crt.

1

INDICATORI

Indicatori de lichiditate

2

Indicatori de gestiune
2a Viteza de rotatie a activelor circulante

3

Indicatori de profitabilitate

4.10. Productivitatea muncii pe total personal și personal de CDI se prezinta astfel:
PRODUCTIVITATEA MUNCII
Nr. Crt.

INDICATORI

2018

2017

Cresteri /
descresteri (-)
2018 față de 2017
(%)

1

Productivitatea muncii - total personal

166.787

123.850

34,67

2

Productivitatea muncii - personal CDI

231.299

168.083

37,61

Productivitatea muncii a crescut semnificativ în anul 2018 față de 2017 datorită
creșterii veniturilor.

4.11. Politicile economice și sociale implementate (costuri/efecte).

10

se detaliază conform indicatorilor solicitați de MCI (în format Excel conform Tabel anexat)
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Situațiile financiare au fost întocmite conform OMFP nr.10/2019, cu modificările
ulterioare. Toate cheltuielile efectuate in cursul anului 2018, au fost recunoscute in contul
de profit si pierdere.
Imobilizarile corporale si necorporale au fost incluse in

situațiile financiare și

prezentate la costul istoric de achiziție.
Stocurile sunt inregistrate la valoarea costului de achizitie. Metoda utilizata pentru
iesirea materialelor din gestiunea institutului este FIFO.
INCDCP-ICECHIM a intocmit bilantul contabil in Forma lunga, conform prevederilor
OMFP nr.1802/2014 si a OMFP nr.10/2019.
Filiala Călăraşi are personalitate juridică distinctă, este înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului cu nr. CIF 34631030, are cont în bancă şi depune bilanţul contabil
separat de INCDCP-ICECHIM.
Indicatorii financiari realizaţi in anul 2018 de Filiala Călăraşi sunt prezentaţi distinct
în situaţiile financiare:
 Patrimoniu:

110.119 lei

 Venituri:

171.895 lei

 Cheltuieli:

168.887 lei

 Profit:

726 lei

NOTA





datele se prezintă pentru anul n, an pentru care se face raportarea cât și analiza comparativ cu anul n-1
datele se prezintă atât ca total cât și pentru filiale, unde este cazul
MCI poate solicita prezentarea informațiilor distinct, în format Excel

5. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare
5.1. Total personal, din care11:
 2018:

192 pesoane

 2017:

158 persoane

a. personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare
 2017:
95 persoane cu studii superioare, atestate pentru activitatea de
cercetare dezvoltare (CS I, CS II, CS III, CS)
 2018:
93 persoane cu studii superioare, atestate pentru activitatea de
cercetare dezvoltare (CS I, CS II, CS III, CS)

se prezintă defalcat pe grade științifice (ex CSI, CSII, CSIII, CS, ASC, IDTI, IDTII, IDTII, IDT) și pe categorii de vârsta (ex. între (20-35)
ani, intre (36-45) ani, între (46-55) ani, între (56-65) ani și peste 65 ani) și sex – se detaliază conform indicatorilor solicitați de MCI ( în
format Excel conform Tabel anexat)
11
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b. pondere personal (total și pe grade științifice) în total personal angajat

Grade științifice
CS I
CS II
CS III
CS
ASC
Personal auxiliar CD

31 decembrie 2018
Pondere în total
Număr
personal (%)
26
13,6
18
9,3
38
19,8
11
5,7
46
24,0
15
7,8

Total personal CD

154

80,2

31 decembrie 2017
Pondere în total
Număr
personal (%)
26
16,5
19
12,0
41
26,0
8
5,0
9
5,7
15
9,5
118

74,7

c. gradul de ocupare a posturilor
INCDCP-ICECHIM nu are o un număr fix de posturi, posturile noi fiind înființate și
scoase la concurs prin aprobare de către Consiliul de Administrație în funcție de
necesitățile impuse de proiectele de CDI finanțate și de necesarul de personal în cadrul
serviciilor.
La sfârșitul anului 2018 gradul de ocupare a posturilor noi aprobate de CA, precum
și a unor posturi eliberate prin promovare / încetare CIM este de aproximativ 90 %.
d. număr conducători de doctorat
În cadrul INCDCP-ICECHIM activează 3 conducători de doctorat afiliați unor
diferite Școli doctorale:
1) Florin OANCEA
2) Rodica-Mariana ION
3) Doina DIMONIE
e. număr de doctori
În cadrul INCDCP-ICECHIM, numărul doctorilor a fost de 64 în 2018, comparativ cu
62 în 2017.
5.2. Informații privind activitățile de perfecționare a resursei umane (personal
implicat în procese de formare – stagii de pregătire, cursuri de perfecționare)

Nr.
Crt.
1

Categorie activitate
Stagii postdoc

Numar
2018

Numar
2017

-

1
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2

Stagii doctorale

4

3

3

Titluri de doctor obtinute

3

3

Numar doctoranzi,
din care: - inscrisi in anul 2017,
2018

21

18

0

0

Numar masteranzi,
din care: - inscrisi in anul 2017,
2018

22

5

17

3

219

471

4

5

6

Participari la instruiri si cursuri de
perfectionare profesionala

Domenii de perfecționare a personalului in 2018, prin participări la manifestări
științifice, cursuri organizate de furnizori de formare profesională, instruiri interne,
autoinstruiri:
- Management și implementarea standardelor de control intern / managerial;
- Evaluarea capabilității de inovare și a performanței managementului inovării;
- Managementul proprietății intelectuale;
- Stagii de pregatire doctorala în țară și străinătate;
- Instruiri în domeniul tehnic și al calității în cadrul laboratoarelor acreditate;
- Cerințe generale de competență pentru laboratoarele de încercări și de etalonare;
- Modificarile documentației SMC
- Stagii de bioinformatica, abilități de lucru în laborator;
- Participari la manifestări științifice în țară și străinătate;
- Documentare referitoare la domeniile proprii de activitate, proiecte CD;
- Planificarea si derularea misiunilor de audit intern;
- Instrucțiuni si legislatie privind situatiile de urgenta si gestionarea substantelor
toxice; Măsuri de prim ajutor; Protecție civilă; Colectare deșeuri; Precursori de
explozivi.
5.3. Informații privind politica de dezvoltare a resursei umane de cercetaredezvoltare (mod de recrutare, de pregătire, de motivare, colaborări și
schimburi internaționale etc.)
Politica de resurse umane inclusă în Strategia de dezvoltare instituțională a
INCDCP-ICECHIM 2019 - 2022, are în vedere următoarele obiective:


Cresterea numarului de cercetatori pana in anul 2022 concomitent cu

descresterea mediei de varsta a personalului cu studii superioare din cercetare - in 2018
varsta medie a personalului cu studii superioare din CD a fost 41 ani;
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Cresterea atractivitatii carierei in cercetare, prin asigurarea accesului si

posibilitatea dezvoltarii carierei pentru cei performanti;


Atragerea de cercetatori cu experienta, tineri cercetatori post-doctoranzi si

doctoranzi, indiferent de nationalitate, cu atingerea nivelului de excelenta stiintifica;


Cresterea accesului la infrastructuri de cercetare performante, prin

participarea la mari infrastructuri internationale de cercetare, precum si prin dezvoltarea
facilitatilor de cercetare de interes national si stimularea crearii de laboratoare
perormante cu utilizatori multipli;


Creşterea ponderii numărului de personal competent si specializat implicat în

mod direct în activitatea de cercetare-dezvoltare si in activitatea laboratoarelor
acreditate;


Menţinerea numărului de personal auxiliar-administrativ la limita evitării

apariţiei repercusiunilor negative asupra activităţii institutului;


Creşterea raportului număr de personal cu studii superioare / număr de

personal cu studii medii din compartimentele de cercetare, spre optimul recomandat de
către Uniunea Europeana;


Creşterea numărului de cercetători prin organizarea următoarelor acţiuni:

- selecţia tinerilor absolvenţi prin identificarea candidaţilor cu perspective certe de
dezvoltare a unei cariere în domeniul cercetării-dezvoltării, atât din punct de vedere al
pregătirii profesionale, dar şi al structurii motivaţionale şi de personalitate potrivite
activităţii de cercetare;
- stimularea revenirii in ţară a cercetătorilor plecaţi in străinătate pentru a efectua
studiile de doctorat sau a altor cercetători valoroşi din diaspora;
- angajarea studenţilor, cu performanţe deosebite la învăţătură, ca tehnicieni sau
laboranţi încă din anii 3 sau 4 de studii;


Reducerea mişcărilor de personal prin fidelizarea cercetătorilor valoroşi

(realizabilă prin propunerea unui sistem de remunerare in directă legătură cu performanţa
obţinută şi cu gradul de implicare în proiectele de cercetare-dezvoltare, ca şi cu
complexitatea lucrărilor executate);


Menţinerea unui înalt nivel de profesionalism ştiinţific prin organizarea anuală

a concursurilor pentru promovare în grad ştiinţific şi sprijinirea cercetătorilor în efectuarea
studiilor de masterat şi doctorat;


Creşterea ponderii doctorilor şi doctoranzilor până la 60% din totalul

personalului cu studii superioare din activitatea de cercetare - 43% in Decembrie 2018,
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avand in vedere angajarea tinerilor asistenti de cercetare si cercetatori pe proiectele
complexe;


Ridicarea calităţii profesionale a salariaţilor în vederea creşterii capacităţii

lor de a face faţa mediului concurenţial din Uniunea Europeană prin stimularea participării
la cursuri de specializare organizate de universităţi şi institute de prestigiu din străinătate;


Creşterea capacităţii manageriale a directorilor de proiecte, prin urmarea

unor cursuri de management al proiectelor de cercetare-dezvoltare;


Realizarea de planuri anuale de perfecţionare profesională pentru angajaţii

institutului care să îndeplinească următoarele cerinţe:
- creşterea potenţialului de cercetare-dezvoltare;
- creşterea numerică a celor care pot îndeplini funcţia de director de proiect;
- instruirea personalului pentru utilizarea noilor softuri de management şi de
planificare;


Includerea

planurilor

individuale

de

dezvoltare

profesională

pentru

cercetători ca unul din criteriile de bază ale evaluării profesionale anuale de către liderii
echipelor de cercetare;


Analiza periodică a activității institutului și a salariaților având ca obiectiv

luarea măsurilor ce se impun pentru înlăturarea deficiențelor și perfecționarea relațiilor
inter-organizaționale;


Imbunătățirea sistemelor de recunoaștere și motivare a personalului, care să

conducă la încurajarea și stabilitatea acestuia;


Implementarea masurilor de imbunatatire a activitatii, recomandate de

organismul de certificare a sistemului de management al calitatii conform Standardului ISO
9001, tinând cont de faptul ca resursele umane reprezinta una din cele mai mari investitii
financiare ale institutului, iar utilizarea lor eficienta constituie o prioritate;


Realizarea unui raport adecvat intre personalul de cercetare si personalul

administrativ, necesar desfasurarii in bune conditii a activitatii institutului;


Imbunatatirea activitatii de indrumare de catre cercetatorii seniori si pentru

atragerea post-doctoranzilor;


Recrutarea de cercetatori experimentati cu relatii internationale puternice;



Expunerea tinerilor cercetatori la un mediu international si oferirea de

oportunitati de a schimba idei si abordari privind cercetarea, cu personalul si cu tinerii
cercetatori din cadrul altor entitati de cercetare;
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Intensificarea legaturilor de colaborare cu societatile lider din domeniu,

inclusiv schimbul de personal;


Imbunatatirea atat a competentelor de cercetare, cat si a celor de inovare in

zona nisei identificate;


Prin sistemul de evaluare a personalului, reiterarea raspunderii deontologice

a generatiei actuale de cercetatori din INCDCP-ICECHIM, fata de asigurarea dezvoltarii si
cresterii vizibilitatii profesionale a INCDCP-ICECHIM, ca entitate continuatoare a unor scoli
cu traditie in cercetarea stiintifica in domeniu si ca institutie cheie in sistemul national de
chimie tehnologica si chimie analitica.
NOTA





datele se prezintă pentru anul n, an pentru care se face raportarea cât și analiza comparativ cu anul n-1 (punctul 5.1)
datele se prezintă atât ca total cât și pentru filiale, unde este cazul
MCI poate solicita prezentarea informațiilor distinct, în format Excel.

6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare, facilități de cercetare
6.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare
In cursul anului 2017, în cadrul INCDCP-ICECHIM au funcționat 33 de laboratoare,
respectiv:
- Laborator Fotochimie
- Laborator Gaz-Cromatografie
- Laborator Spectrocopie de Emisie Atomică cu Plasmă cuplată inductiv
- Laborator Încercări pentru Substanţe Periculoase, Deşeuri şi Ape Reziduale
- Laborator Spectrofotometrie
- Laborator Difracţie de Raze X
- Laborator Spectrometrie de Fluorescenţă de Raze X
- Laborator de Extracţii Produse Naturale, Biomasă
- Laborator de Biocombustibili
- Laborator de Bioproduse
- Laborator de Testare şi Încercări Bioproduse, Biocombustibili
- Laborator Pesticide şi Intermediari organici
- Laborator Biocide superactive şi compoziţii sinergice
- Laborator Fertilizanţi şi produse anorganice
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- Laborator pentru Formulări ecologice, performante pentru produse destinate protecţiei
plantelor
- Laborator de Microbiologie
- Laborator de Senzori şi Biosenzori
- Laborator de Metode de Separare
- Laborator de Metode Optice de Bioanaliză
- Laborator Sisteme heterogene
- Laborator Polimerizare coordinative
- Laborator Polimeri Hi-tech
- Laborator Răşini epoxidice
- Laborator Elastomeri
- Laborator Bitumuri
- Laborator Modificare Polimeri
- Laborator Coloranţi şi Intermediari specifici
- Laborator Substante tensioactive, Intermediari specifici şi Produse auxiliare industriale
- Laborator Produse chimice organice cu aplicaţii la dezvoltarea de noi materiale
- Laborator Valorificare superioară a materiilor prime provenite din resurse naturale
regenerabile şi din resurse petrochimice
- Laborator Metode şi Tehnici avansate de analiză, control şi asigurare a calităţii mediului
- Laborator de (bio)chimie în flux – dotat cu un Sistem modular de (bio)chimie în flux cu
mini/micro-reactoare
- Laborator de condiţionare a bio-produselor – dotat cu nano-atomizor, uscător/granulator
în pat fluidizat, granulator/densificator de tip presă pentru peleţi; echipament pentru
determinarea suprafeţei specifice şi a porozităţii; cameră climatică.
- Laborator de caracterizare avansată a bio-produselor format din doua spaţii – un spatiu
tip ’cameră curată’ pentru Criomicroscopul electronic de transmisie (crio-TEM) care
permite atât caracterizarea materialelor, cât şi a sistemelor biologice şi un spaţiu pentru
Difractometrul de raze X de înaltă rezoluţie (XRD) cu dispozitiv ultra-SAXS/WAXS pentru
caracterizarea bioproduselor şi a intermediarilor din procesarea bioresurselor.
In cursul anului 2018 au fost realizate investiții în infrastructură în valoare de
1.770.678 lei, prin care au fost dezvoltate o serie de laboratoare noi și s-a completat
dotarea laboratoarelor existente. Laboratoarele noi sunt prezentate în cele ce urmează.


Laborator de analiză prin rezonanța magnetică nucleară, care include o unitatea

de analiza cu magnet RMN de 1.4T, 60MHz care furnizează spectre 1-D şi 2-D NMR ale 1H,
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19F, 13C şi 31P. Pulsar folosește un magnet permanent, deci nu necesită nici heliu lichid,
nici azot lichid. Dispozitivul de control a uniformității câmpului magnetic, avansat,
automat produce un câmp magnetic extrem de omogen, echipamentul fiind potrivit pentru
analiza de sinteză organică, sau pentru identificarea materialelor. Pentru analize, probele
lichide pot fi rulate elegant; eșantioanele solide pot fi dizolvate în solvenți deuterați sau
nedeuterați. Software-ul pas-cu-pas este intuitiv, datele sunt procesate cu software-ul
Mnova.


Laborator de microfluidizare, care include un echipament de reducere a

dimensiunii particulelor/fibrelor în domeniul nano, liza celulelor, producere a de emulsii
și/sau nanocapsule, cu următoarele caracteristici: Fluxul nominal de la 80 la 120 ml/min
(apa) @ psi 30,000 în funcţie de presiunea de operare presiune, caracteristicile produsului
şi camera de selecţie; Presiune de functionare de 138 la 2068 bar (2.000 la 30.000 psi);
Probe de 50 ml până la continue; Volum minim 27,4 ml; O (1) camera de interacțune
diamantată (DIXC); Camere de selecţie: F12Y DIXC (805.00062) pentru emulsii sau G10Z
DIXC (805.00034) pentru dispersii şi rupere cellule; Suprafetele de contact includ: inox
316, 17-4 PH inox, PEEK, UHMWPE, ceramice (zirconiu, oxid de aluminiu) , diamant, Teflon
si Viton;


Laborator de ultracentrifugare, care include o ultracentrifugă de podea, cu viteza

maximă de 100.000 rotații pe minut (RPM), în funcție de rotorul selectat, o forță
centrifugală relativă (RCF) maxim posibilă de minim 800.000 x g, în funcție de rotorul
selectat, cu un interval viteză: de la ≤ 5000 rpm viteză minimă până la viteza maximă, în
pași de maxim 100 rpm; Control de viteză: ±2 rpm Interval control temperatură: 0 – 40°C
(acuratețe de cel puțin ±0.5°C), în pași de 1°C; pompa de vid rotativa cu ulei si pompa de
difuzare cu ulei, sub 5 microni (0,7 Pa) și 2 rotoare unghi fix, care permit centrifugarea
unor volume maxime de 310-320 ml la turații de 70.000-75000 rpm și a unor volume mici de
cel mult 52 ml la turații de cel puțin 45.000 rpm.


Laborator de screening de înalt randament prin determinarea caracteristicilor

optice din microplăci. Include cu echipament cu următoarele caracteristici. Sistem
automat multimodal de tip dual-monocromator-spectrometru-filtre optice pentru detectie
de Intensitatea fluorescentei (FI) incluzand metoda FRET (Domeniul spectral 240-740 nm);
Luminiscenta incluzand metoda BRET; Fluorescenta polarizata/Anizotropie ; Citiri prin
metoda AlphaScreen /AlphaLISA ; Time-resolved fluorescence (TRF) incluzand TR-FRET;
Absorbanta UV/VIS spectrofotometru ultra-rapid (domeniul spectral : 220-1000 nm, scanare
spectrala in mai putin de 1 sec/godeu ; rezolutie spectrala selectabila : 1nm – 2 nm-5 nmPage 27 of 112
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10 nm). Detectori: Tub fotomultiplicator si spectrometru UV/Vis. Dotat cu doua
monocromatoare: unul pentru excitatie si altul pentru emisie, prevazut cu oglinda dicroica
variabila liniar (340-740 nm) pentru separarea celor doua monocromatoare (reducerea
semnalului de baza). Adaptat pentru microplaci ce contin de la 6 pana la 1536 godeuri.
Modul de citire: citire de sus si de sub godeu, cu masuratori de punct final si cinetica;
permite comutarea automata si ajustarea inaltimii de focusare cu max 0.1 mm. Timpul de
citire al microplacilor este de 8 sec/1 flash/godeu. Scanarea godeului cu 30x30 puncte de
date/godeu si citire ratiometrica.


Laborator de injecție mase plastice. Echipamentul ENGEL Victory 60 / 28 tech

este o masina de injectie cu relevanta industriala cu 28 tone forta la inchidere dotata cu
unitate de injectie superioara ce poate utiliza o plaja extrem de larga de matrici
polimerice termoplastice (datorita melcului inalt aliat si sistemului de injectie pana la 450
ºC cu 4 zone de incalzire, permite practic injectia oricarei matrici polimerice injectabile):
poliolefinice, polistirenice, poliamidice, pana la cele polietercetonice, polieteriminice,
etc. Se pot injecta epruvete pentru analize sau piese mici, volumul de injectie fiind de 31
cm3, totusi comportarea topiturii la curgere este cu relevanta industriala pentru procesul
de injectie, iar raportul L/D este 24. Este o masina fara coloane de ghidaj, fapt ce permite
utilizarea mai facila unor matrite cu grad de complexitate mare, contine 4 circuite de
racire matrita si are un grad avansat de automatizare si control a parametrilor de proces in
timpul operarii. Echipamentul poata fi utilizat pentru matrici polimerice din surse bioregenerabile si/sau bio/degradabile cum ar fi bio-poliamidele sau acidul polilactic, dar si
pentru fibre organice cu potential de degradare locala (fibre si nanofibrile celulozice).
Echipamentul permite utilizarea umpluturilor anorganice abrazive (fibre de sticla 30%-50%,
sau nanoparticule de silice, respectiv silice hibrida, nanotuburi de silice, carburi,
nanotuburi de carbon, grafene, particule grafitice.
Laboratorul de Spectrometrie de Fluorescenţă de Raze X a fost completat cu un
analizor XRF Digital Portabil, cu următoarele caracteristici: Analizor portabil cu sursa de
excitare tub de raze X cu anod din Rh, min. 4W, min. 40kV, max. 200µA; Filtrare fascicul
cu min. 8 poziții de filtre autoselectabile / fascicul / metodă; Detector de înaltă rezoluție
cu tehnologie Silicon Drift (SSD) răcit termoelectric cu capac de protecție mecanică a
detectorului cu operare automată; Detectarea și măsurarea a cel puțin următoarelor
elemente: Mg, Al, Si, Ca, S, P, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, W, Zn, Hg, As, Pb, Bi, Se, Th,
U, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb.; Sursa de alimentare min. 2 acumulatori cu
posibilitatea înlocuirii acumulatorului curent fara întreruperea funcționării analizorului și
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adaptor alimentator de la rețeaua electrică; Ecran tactil LCD color capacitiv cu vizibilitate
optimă în orice condiții de iluminare ambiantă cu rezoluție min. 800x480px (WVGA) și cu
suport pentru control al gesturilor; Barometru încorporat pentru corecția automată a
rezultatelor în funcție de presiunea atmosferică/altitudine; Temperatura de operare min. 10...50°C; Umiditatea de operare min. 10%...90% umiditate relativă fără condensare;
Testat pentru rezistența la cădere de la min. 1m ; Rezistența la umiditate min. IP65,
protejat împotriva prafului și a jeturilor de apă din toate direcțiile.
Pentru funcționarea echipamentelor care funcționează cu azot lichid a fost
achiziționat un generator de azot lichid prevăzut cu răcire cu apă, care are următoarele
caracteristici tehnice: Instalaţie complet automatizată, cu o capacitate de producere azot
lichid de minim 30 litri/zi, prin tehnica PSA* (Pressure swing adsorption, respectiv
separarea unui amestec de gaze în componentele sale individuale prin utilizarea unei site
moleculare solide ca adsorbant). Puritate azot lichid produs: ≥ 98%. Include un compresor
de aer fără ulei, integrat şi prevăzut cu filtru antibacterian de admisie a aerului. Prevăzut
cu filtru steril montat pe conducta de azot înaintea producerii fazei lichide pentru a
preveni contaminarea lichidului din vas şi pentru a asigura că azotul gaz este conform
standardelor. Prevăzut cu senzor integrat de oxigen cu funcţie de alarmă pentru limita de
concentraţie de 2%. Prevăzut cu ansamblu compresor cu heliu, răcit cu apă. Vas de
depozitare a azotului lichid cu capacitate minimă de 100 litri. Furtun de transfer al
azotului lichid izolat cu vid, cu o lungime de minim 1,5 metri. Sistem vidat de protecţie a
azotului lichid tip Dewar. Controler cu ecran grafic tactil, color. Instalaţie mobilă, cu roţi,
din care cel puţin două cu posibilitate de blocare din motive de siguranţă.

Instalaţie

prevăzută cu sistem de răcire cu apă, care poate funcţiona până la o temperatură
ambiantă de minim +50°C.

Instalaţia se oprește automat, când nivelul azotului lichid

din vasul de stocare atinge un anumit nivel prestabilit şi repornește automat după ce
volumul de stocare a scăzut la un nivel ce poate fi ajustat de către utilizator.
6.2. Laboratoare de încercări (testare, etalonare etc.) acreditate / neacreditate
În

cadrul Institutului

Naţional de

Cercetare-Dezvoltare

pentru

Chimie

şi

Petrochimie - ICECHIM, funcționează în conformitate cu cerinţele SR EN ISO / CEI 17025 /
2005, unificate sub denumirea LABORATOR ANALIZE, 4 laboratoare de încercări:
1.

Laborator Ape

2.

Laborator Deşeuri

3.

Laborator de Teste pentru Fertilizanţi şi Biocide
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4.

Laboratorul Mediu

în baza Certificatului de acreditare RENAR nr. LI 843/23.01.2014.
In tabelul 6.1. sunt prezentate Laboratoarele de încercări acreditate din cadrul
INCDCP-ICECHIM.
Tab. 6.1. Laboratoarele de încercări acreditate din cadrul INCDCP-ICECHIM.

Certificat
Nr.
crt.

Laboratorul

Domeniul în care este

acreditare /

acreditat

Data
acreditării

Organismul
de
acreditare

Incercari efectuate prin:
- Metode electrochimice
- Metode gravimetrice
- Metode volumetrice
1

Laborator Ape

- Metode prin spectrometrie de
emisie optica cu plasma cuplata
inductiv, pentru:

Certificatul de
Acreditare nr. LI

RENAR

843/01.02.2018

- apa potabila
-apa de suprafata
- apa uzata
Incercari efectuate prin:
- Metode fizice
- Metode volumetrice,
2

Laboratorul
Deseuri

pentru:

Certificatul de

- produse petroliere lichide

Acreditare nr. LI

- substante chimice

843/01.02.2018

RENAR

- lacuri pentru vopsele, produse
petroliere, amestecuri de
solventi
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Teste pentru fertilizanti si
Laborator de
3

teste pentru
fertilizanti si
biocide

biocide efectuate prin:
- Metode volumetrice

Certificatul de

- Metode gravimetrice

Acreditare nr. LI

RENAR

- Metode electrochimice pentru: 843/01.02.2018
- fertilizanti
- produse biocide
Incercari efectuate prin:
- Metode gravimetrice
- Metode prin ion-cromatografie
(IC)

4

Laborator Mediu

- Metode prin spectrometrie de
absorbtie moleculara (UV-VIS)
- Metode automate, pentru:

Certificatul de
Acreditare nr. LI

RENAR

843/01.02.2018

- efluenti gazosi reziduali
(emisii)
- aer ambiental (imisii)

În cursul anului 2018 Laboratoarele de încercări au participat la o serie de Scheme
de comparații interlaboratoare astfel:
 Laboratorul Ape a participat in perioada ianuarie-aprilie 2018 la Schema de comparatii
interlaboratoare “FRESH Waters 34-150 si 34b-11 analize fizico-chimice”, organizata de
BIPEA, cu 8 parametri (pH, azotati, azotiti, amoniu, suspensii, CCO-Cr, cloruri si sulfati),
si s-au obtinut rezultate satisfacatoare.
 Laboratorul Deseuri a participat in decembrie 2017 la schema de comparatii
interlaboratoare “Isopropanol”, organizata de Institute for Interlaboratory Studies,
Olanda, cu 7 parametri (densitate, puritate, etanol, n-propanol, impuritati, apa si nbutanol. Rezultatele participarii au fost satisfacatoare.
 Laboratorul Deseuri s-a inscris pentru anul 2019 la schema Thermal Analyses of Plastics
organizata de ASTM International cu analiza termica (TGA si DSC).
 Laboratorul de Mediu a participat la schema “Air & Stack Emissions (AIR) AR0036”,
rundele 23 si 24, organizata de LGC, perioada de desfasurare 20.11.2017-16.02.2018, cu
parametrii HCl si pulberi totale.
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-

PT “LGC Air & Stack Emissions (AIR) AR0036, runda 23 cu determinare de pulberi
totale, organizata LGC. Rezultatele obtinute, conform raportului din 14 februarie,
au fost satisfacatoare.

-

PT “LGC Air & Stack Emissions (AIR) AR0036, runda 24, cu determinare de HCl
organizata LGC. Rezultatele obtinute, conform raportului din 23 februarie, au fost
satisfacatoare.

-

Intercomparare bilaterala cu INCD-ECOIND, organizata in data de 18.09.2018, cu
urmatoarele determinari: carbon organic total (TOC) si parametrii fizici: viteza,
temperatura, umiditate. Rezultatele obtinute au fost satisfacatoare.
In cursul anului 2018 a fost menținută în funcțiune infrastructura Laboratorului de

încercări, fiind completată prin achiziționarea unui sistem de concentrare probe în
atmosferă de azot cu următoarele caracteristici: 54 de posturi de lucru (pentru vialuri de 2
mL) , în care se procesează simultan până la 54 probe, inclusiv în mod individual, cu
posibilitatea blocării pozițiilor libere (care eventual nu sunt ocupate de probe) permițând
reducerea consumului de azot. Cu funcție de ajustare automată a înălțimii acului prin care
se distribuie azotul în tubul cu probă ( în conformitate cu reducerea volumului probei) și de
vizualizare a probelor printr-o fereastră poziționată frontal astfel încât să poată fi
vizualizate probele fără deschiderea capacului compartimentului de probe. Cu iluminare
internă și blocare automată a capacului în timpul lucrului și înlocuirea ușoară a acelor
pentru distribuirea azotului (gazului inert). Permite concentarea la sec și are posibilitatea
de optimizare automată (din software) a distanței dintre acul de suflare a azotului și
suprafața solventului din fiola cu probă, pentru a mări suprafața de contact a gazului cu
soluția probei în vederea accelerării vitezei de evaporare. Are posibilitatea de procesare a
unor racuri pentru cu următoarele tipuri de tuburi: 5 ml, 10 mL; 20 mL; 40 mL; 50 mL; 60
mL, 200 mL, vialuri de GC/HPLC, ca și posibilitatea de lucru cu tuburi speciale (posibilitate
de adaptare a racului funcție de forma tubului).
6.3. Instalații și obiective speciale de interes național
În cadrul INCDCP-ICECHIM funcționează din anul 2017 Centrul de cercetări
avansate pentru bionanotehnologii – BioNAN, care a fost evaluat și propus pentru a fi
inclus în lista Instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național (propunere de HG din
20.02.2019 privind instalațiile și obiectivele speciale de interes național și aprobarea Listei
instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național finanțate din fondurile Ministerului
Cercetării și Inovării).
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Infrastructura BioNAN asigură suportul unor activități de cercetare-dezvoltare
necesare atât pentru valorificarea ”inteligentă”, cu valoare adăugată mare, a
bioresurselor, cât și pentru dezvoltarea unor mijloace inovative pentru intensificarea
durabilă a producerii de resurse biologice în contextul schimbărilor climatice. Datorită
aceste duble adresabilități, atât pentru sistemele biologice, cât și pentru cele nano (de
materiale), o serie de echipamente din cadrul Centrului de cercetări avansate pentru
bionanotehnologii – BioNAN au caracter de unicitate. Această cerință de flexibilitate a
determinat caracteristici tehnice unice în țară.
Un prim exemplu este cel al instalației de (micro)(bio)chimie în flux Syrris, model
Asia 330 cu modul de extracţie lichid-lichid (FLLEX). In afara acestui echipament din
componența infrastructurii Bio-NAN nu există în România instalații de procesare
(bio)chimică în (bio)reactoare microfluidice, prin care să se intensifice activitatea de
cercetare-dezvoltare pentru realizarea de inputuri inovative pentru producerea resurselor
biologice şi pentru (bio)procese de valorificare inteligentă a biomasei. Un astfel de sistem
are multiple aplicații, de la descompunerea biomasei şi procesarea componentelor de bază
pentru obținerea de bioproduse (prin procedee chimice, biochimice / catalizate enzimatic
şi/sau microbiologice), până la sinteza de nanoparticule şi micro-încapsulări de celule. Pe
un astfel de sistem de (bio)chimie în (micro)flux se pot dezvolta atât de procese pentru
realizarea inputurilor tehnologice inovative destinate producerii resurselor biologice, cât şi
pentru valorificarea bioresurselor.
Un exemplu ilustrativ de utilizare a echipamentului de (micro)(bio)chimie în flux
este prezentat în fig. 6.1. Prin utilizarea acestui echipament se intensifică cercetările
asupra proceselor de valorificare inteligentă a fluxurilor laterale din bioeconomie, cu
obținerea de bioproduse inovative cerute de piață. Tehnologiile dezvoltate pe un astfel de
sistem sunt relativ simplu de transferat agenților economici, pentru că platformele de
biochimie microfluidice sunt ușor de ridicat la scară, permit o prelucrare precisă şi de
înaltă productivitate, cu impact redus asupra mediului, au o eficienţa energetică ridicată
datorită raportului mare suprafață / volum şi necesită costuri de investiție mult reduse
comparativ cu abordarea tradițională a instalațiilor biochimice integrate. Intensitatea
investițională mai mică fată de instalații tradiționale de bio-rafinare creste atractivitatea
unor astfel de sisteme industriale micro-fluidice pentru IMM-uri; se creează astfel un cadru
favorabil pentru o inovare deschisă / un acces mai larg la transferul tehnologic şi de
cunoștințe al agenților economici.
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Fig. 6.1. Echipamentul de (micro)(bio)chimie în flux Syrris, model Asia 330 cu modul de
extracţie lichid-lichid (FLLEX), care permite intensificarea activităților de
cercetare industrială destinate bioconversiei sub-produselor agro-industriale în
bioproduse inovative.

Necesitatea integrării într-o infrastructură destinată concomitent sectoarelor de
producere şi prelucrare a bioresurselor, şi care include ca echipament lider un sistem de
microfluidică, determină caracteristici specifice, care conferă unicitate şi celorlalte
echipamente incluse în infrastructura Bio-NAN. De exemplu reactorul tubular hidrogenare,
Parr, USA, este un echipament unic în România, destinat etapelor finale de procesare a
biomasei prin biorafinare. Biomasa are un conținut ridicat de oxigen, care este necesar de
a fi eliminat prin hidrogenare, pentru a se putea utiliza apoi aceleași procese de prelucrare
ca și în cazul petrochimiei. Reactorul tubular de hidrogenare (fig. 6.2a) este realizat din
inox cu rezistență ridicată

la hidrogen și are următoarele caracteristici: Temperatura

maxima de operare: 550° C; Presiunea maxima de operare: 3000 psi (aprox. 200 bar);
Sisteme de încălzire şi de adaptare cu efect catalizator.
De asemenea, nano-atomizorul BUCHI B-290 (fig. 6.2b) include dispozitive de
atomizare piezoelectrice şi camere electrostatice de reţinere, pentru a putea fi uscate şi
bio-nano-produse (pentru diferite aplicații, de la agricultură la materiale pentru vehicule
de transport şi centrale eoliene). Caracteristicile tehnice ale acestui echipament sunt
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următoarele: Putere maxima consumata = 2900 W; Conditii de mediu: temperatura 5 –
35°C, umiditate 67 – 80 %; Capacitatea de evaporare 1,0 litri/ora apă; debitul maxim de
aer consumat 35 m3/oră;

gaz pulverizat: aer comprimat sau azot - 200 -800 litri/oră;

Diametru duza standard - 0,7 mm; Timpul mediu de stationare a particulelor in partea de
uscare-atomizare = 1,0 – 1,5 secunde.
Uscătorul / granulatorul în pat fluidizat include un kit care permite prelucrarea a
unor cantităţi mici de bio-produse (până în 2,5 g), permițând o intensificare şi o
eficientizare a activităților de optimizare a bioproceselor. Presa de peletizare permite
dezvoltarea unor tehnologii de prelucrare avansată pentru creşterea eco-eficienţei
diferitelor materiale utilizabile ca inputuri în tehnologiile agricole (ca de ex. compostul
supresiv sau materialul vegetal cu efect biofumigant, care prin peletizare devin mai ușor
de transportat şi aplicat) şi este caracterizată printr-o flexibilitate ridicată de operare a
matriţelor de densificare / peletizare (distanţe şi viteze variabile, posibilitatea de
adăugare de aditivi de peletizare în timpul procesului de peletizare).

a

b
Fig. 6.2. Reactorul tubular Parr (a) și nano-atomizorul Buchi (b), din componența
Centrului de cercetări avansate pentru bionanotehnologii – BioNAN, care
prezintă caractersitici de unicitate la nivel național, datorită integrării într-o
infrastructură cu flexibilitate ridicată, necesară atât şi (bio)proceselor de
valorificare ”inteligentă” a biomasei, cât și pentru realizarea de inputuri
inovative pentru producerea resurselor biologice.
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Echipamentele pentru caracterizarea avansată a bio-produselor, a proceselor care
duc la obținerea bio-produselor şi/sau a acțiunii acestora asupra organismelor-țintă (criomicroscop electronic de transmisie/ crio-TEM şi difractometru de raze X) au caracteristici
distincte fată de cele de același tip care există în România, datorită destinației lor pentru
activitățile CDI din domeniul agro-bio-economiei. Microscoapele electronice care există în
România sunt fie destinate studierii materialelor (accentul fiind pus pe înalta rezoluție
necesară studierii proprietăților materialelor, cum este cazul celor de la Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Măgurele, sau la celui de la Institutul
National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucureşti), fie
destinate sistemelor biologice (accentul fiind pus pe studierea structurilor celulare
specifice organismelor vii, cum sunt cele de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Științe Biologice sau de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul
Patologiei şi Științelor Biomedicale "Victor Babeș"). Crio-TEM-ul propus a se achiziționa este
destinat studierii bioproduselor (şi în special a structurilor „inteligente”, care răspund
selectiv la factori de mediu specifici, pentru a elibera dirijat ingredientele active), şi nu
are accentul pus pe rezoluție, ci pe vizualizarea tridimensională a componentelor bioproduselor la nivel supramolecular. Difractometru de raze X este de asemenea specializat
pentru bio-produse, permițând investigarea sincotronă SAXS/WAXS (SAXS, small-angle Xray scattering – împrăştierea de unghi mic a razelor X; WAXS, Wide-angle X-ray scattering,
împrăştierea de unghi mare a razelor X), care de ex. permite diferențierea porțiunilor de
biomasă cu aspect 2-D diferit, apărute după pre-tratamentului biomasei în vederea
biorafinării.
Un aspect esenţial al bio-produselor propuse a se realiza structura lor inteligentă,
care să permită de ex. eliberarea dirijată a compuşilor activi. Astfel de proprietăţi sunt
necesare mai ales inputurilor tehnologice în sistemele de producere a resurselor biologice,
pentru că facilitează dezvoltarea unor sisteme agricole de precizie. Un exemplu deja
prezentat este cele al structurilor „inteligente” de eliberare a betainei, osmoprotectant
care creşte rezistenţa plantelor la stres-ul hidric, în funcţie de potenţialul apei în sol. Alte
exemple sunt bio-produsele „inteligente” destinate tratamentului seminţei care să
elibereze bio-stimulatorii de germinaţie la atingerea sumei de grade efective pentru
dezvoltarea optimă a plantei de cultură sau a bio-produselor cu inhibitori biomimetici de
nitrificare care să elibereze ingredientele active în funcţie de nivelul de nitrit din soluţia
solului. Pentru a se dezvolta astfel de bio-produse cu structuri „inteligente”sunt necesare
echipamente de caracterizare prin care să se verifice realizarea respectivelor structuri.
Analiza diferitelor variante de echipamente performante pentru caracterizarea avansată a
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bio-produselor a dus la selectarea unui difractometru de raze X de înaltă rezoluţie, cu
dispozitive ultra-SAXS / WAXS, şi a unui crio-microscop electronic de transmisie ca fiind
echipamentele CD de maximă flexibilitate, care permit caracterizarea optimă a diferitelor
tipuri de bio-produse. Echipamentele sunt complementare, difractometrul de raze X
permiţând caracterizarea structurală a bio-produselor, iar crio-TEM pe cea morfologică. Se
asemenea aceste echipamente sunt complementare altor echipamente existente în cadrul
BioNAN, ca de exemplu microscopul de baleiaj electronic Fei Quanta.
Difractometrul de raze X de înaltă rezoluţie cu dispozitive SAXS/WAXS Rigaku este
pretabil pentru analiza unor probe extrem de diverse, atât lichide cât şi solide, cu sau fără
incluziuni gazoase, care prezintă neomogenităţi de ordinul nanometrilor. De asemenea pot
fi analizate structuri lamelare sau chiar fractale. In cazul bio-produselor, difractometrul de
raze X de înaltă rezoluţie cu dispozitiv SAXS poate oferi informaţii valoroase privind forma
şi dimensiunea macromoleculelor / ansamblurilor macromoleculare in intervalul 5-25 nm,
legate de distante caracteristice în bioproduse cu structura parţial ordonată de până la
sute de nm, sau dimensiune a porilor prin care unele structuri răspuns specific factorilor de
mediu. Analiza probelor prin SAXS reprezintă o metoda ne-invazivă, iar probele necesită
doar un minim de condiţionare în vederea analizei. In cazul analizei unor macromolecule
biologice, cum ar fi proteinele sau structurile lignocelulozice, difractometrul de raze X de
înaltă rezoluţie cu dispozitiv SAXS / WAXS selectat are ca avantaje faţă de cele existente
faptul că pot fi analizate şi probe ne-cristaline, iar perioada de timp necesară determinării
unei structuri prin raze X este redusă de la luni de zile prin cristalografie la 1..2 zile prin
ultra-SAXS/WAXS. Acest lucru este posibil şi datorită energiei mari a sursei, de 9 kW, care
permite timpi scurţi de iradiere cu raze X. Dispozitivul ultra-SAXS existent permite
caracterizarea unor structuri de 1000 nm, fiind unic pe plan naţional. Dispozitivul WAXS
poate oferi informaţii şi despre componentele anorganice asociate bio-produselor (de la
nutrienţi minerali înglobaţi în structuri cu eliberare inteligentă până la incluziuni în
materialul lignocelulozic). Existenţa unui modul cameră de temperatură – umiditate
permite caracterizarea structurală a diferitelor bio-produse la diferite temperaturi –
umidităţi / activităţi ale apei. Se obţin astfel datele necesare pentru optimizarea
proceselor de prelucrare sau a structurilor „inteligente” cu eliberare controlată.
Microscopul electronic de transmisie pe crio-probe (crio-TEM), este un microscop
electronic de transmisie, la care proba analizată este menţinută în gheaţă vitroasă
(sistemele vitroase / sticla fiind sisteme cvasifluide şi nu cristaline). Proba în gheaţă
vitroasă se obţine cu ajutorul unor gaze lichefiate (de ex. etan solid), şi se menţine la
temperaturi joase în camera de observare pentru păstrarea stării vitroase.

Avantajele
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crio-TEM sunt date de faptul că proba este întotdeauna în soluţie, fără a fi fixată pe o
suprafaţă, deci forma care se observă este cea reală, a unor macromolecule / structuri
macromoleculare hidratate / în soluţie. Se menţine interacţia hidrofobă, care stabilizează
diferitele structuri / ansambluri supra-moleculare, şi care este implicată în răspunsul
specific la factorii de mediu (ca de ex. la eliberarea betainei în funcţie de potenţialul
apei). Nu este necesară colorarea pentru crearea de zone electrono-dense, deci probele nu
au structurile modificate, care rezultă din procesele de deshidratare şi de colorare cu
compuşi electrono-opaci. Este deci posibilă o reconstrucţie fidelă 3D a suprafeţelor,
artefactele şi falsele contraste fiind mult mai puţin răspândite. Reconstrucţia 3D se face
din imagini 2D obţinute cu proba înclinată la diferite unghiuri, echipamentul selectat având
posibilitatea de a realiza înclinări de până la 80°, cele mai mari posibile în acest moment
în lume (foarte aproape de limita în care nu mai are loc transmisia fascicolului de
electroni).
Alte caracteristici ale

crio-TEM pentru esenţiale pentru aplicaţiile propuse sunt:

mod de operare Cryo/Low Dose – este caracteristica principala pe care trebuie să o
îndeplinească echipamentul, ceea ce-i conferă caracterul maxim de specificitate şi
unicitate în caracterizarea bio-produselor cu structuri „inteligente”. Prin aceasta tehnică
se asigură protejarea probelor biologice (care sunt foarte sensibile) de deteriorările
produse de fluxul de electroni. Prezenţa unui robot de vitrificare în modul de operare
Cryo/Low Dose – este absolut necesara, pentru pregătirea probelor menținute în gheata
vitroasa, care necesita o procedura complexa, de înalta precizie si condiții de temperatura
extreme. Robotul va asigura ușurința si reproductibilitatea pregătirii probelor. Mod de
operare STEM – ce este foarte util în cazul probelor biologice, pentru ca permite creșterea
contrastului fără a fi necesara colorarea probelor pentru crearea de zone electrono-dense.
Prin urmare probele nu au structurile modificate, care ar rezulta din procesele de
deshidratare si de colorare cu compuși electrono-opaci. Mod de operare spectroscopie EDS
– ce permite identificarea in situ a naturii atomilor constituenți ai probelor analizate, cât si
a gradului local de cristalinitate. Tomografie – permite o reconstrucție fidela în 3D a
probelor analizate. Prezintă o buna utilizare pentru caracterizarea bio-produselor,
permițând analiza ultrastructurala a ansamblurilor supra-moleculare si a distribuției lor
spațiale tridimensionale.
In cursul anului 2018 a fost întreținută infrastructura BioNAN, care a fost completată
prin achiziționarea unui Sistem de analize EDS pentru microscopul electronic de baleiaj
(SEM) FEI-Quanta200, constituit din modulul EDS şi software-ul de analiză şi interpretare a
datelor.
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Modulul EDS are următoarele caracteristici: este retractabil (mobil); răcirea
modulului EDS se realizează cu sistem Peltier, fără azot lichid. Rezoluţia, conform ISO
15632:2012, este de ≤129eV. Prevăzut cu chipset tip SDD cu o suprafaţă minimă de 30
mm2; capacitatea de măsurare: > 300 kcps; Comunicarea se realizează prin port USB. Este
prevăzut cu kit electronic de achiziţie. Permite controlul fasciculului de electroni și
controlul prin software al deplasării suportului de probă din microscop, pe axele XYZ.
Prevăzut cu analizor de date, software pentru controlul coloanei microscopului și cu
monitor LCD de minim 22”.
Software-ul de analiză şi interpretare a datelor efectuează analiza datelor;
interpretarea şi raportarea datelor; achiziţie de tip Linescan; analize multipunct; analiză
de spectru; contorizarea măsurătorilor; procesarea automată a spectrelor.
6.4. Instalații experimentale / instalații pilot;
Instalațiile experimentale dezvoltate până în anul 2017 includeau în special
instalații chimice de sinteză, pentru partenerii industriali tradiționali din industria chimică.
Intrucât acești parteneri tradiționali trec printr-o perioadă de restructurare, și având în
vedere dinamica dezvoltării sectoarelor industriale din România, în cursul anului 2018 au
fost luate măsuri pentru a se dezvolta instalații experimentale specifice a două orientări
strategice trans-disciplinare, bioeconomia și industria componentelor auto. Aceste
Direcțiile științifice prioritare actuale sunt rezultate din conexarea provocărilor domeniilor
de specializare inteligentă din Strategia Națională CDI, cu profilul, structura și istoricul
INCDCP-ICECHIM.
Un exemplu ilustrativ este cel de agregare a diferitelor direcții de cercetare
tradiționale

din

cadrul

INCDCP-ICECHIM

pentru

a

răspunde

cerințelor

specifice

bioeconomiei circulare. Tradițional, cercetările în domeniul bioresurse şi biotehnologii
erau destinate valorificării resurselor naturale regenerabile pentru obținerea de
biocarburanţi,

biopesticide, solvenţi ecologici, amelioratori de sol, biofertilizanți,

extracte naturale, suplimente nutritive, inclusiv prin folosirea de enzime și tulpini
selecționate de microorganisme. Agregarea acestei direcții de cercetare, de valorificare
bioresurse s-a realizat cu o altă direcție cu tradiție în cadrul INCDCP-ICECHIM, cea a
nanoștiințelor şi nanotehnologiilor (Nanocompozite polimerice hibride care includ de
argile stratificate, nanotuburi de carbon si substanțe mezoporoase; compozite si
nanocompozite polimerice hibride si hibride polimer-anorganice obținute prin procedee
sol- gel și/sau procese de topire intercalare pentru noi materiale si noi procedee
tehnologice; Nanoparticule polimerice si filme subțiri; Nanoparticule hibride polimerice
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magnetice; micro- si nanoparticule miez- coaja). Rezultatul este o abordare transdisciplinară, destinată închiderii lanțurilor de valoare din bioeconomie prin procedee
integrate, flexibile și interconectate, prin care să se transforme o serie de subproduse
agro-alimentare în bioproduse cerute de piață.
Pentru realizarea cercetărilor în cadrul acestei direcții trans-disciplinare au fost
realizate următoarele instalații experimentale.
Instalatia integrată - experimentala biogas - microalge. Este un model
experimental, privind producerea de biogaz si respectiv cultivarea de microalge cu
purificarea concomitenta a digestatului lichid rezultat, fluxul de productie si tehnologia de
aplicat cu faze, operatii de digestie anaeroba, prelucrare mecanica substrat pentru
digestie, preparare solutie nutrienti, cultivare alge - cu utilizarea digestatului obtinut din
instalatia de biogaz, recoltarea si separarea biomasei algale. Pe baza analizei tehnologice
facute, a schemei de flux tehnologic, a bilantului global si respectiv conform schemei
tehnologice si de automatizari / schemei de legaturi tehnologice (elemente tratate
/prezentate in capitolele lucrarii anexate) - se propun utilajele, echipamentele necesare
(tehnologice si de automatizari) ce formeaza instalatia experimentala in ansamblul ei – fig.
6.3.

Fig. 6.3. Schema instalatiei integrate biogaz-microalge, rezultata in urma design-conceptului.
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Echipamentele integrate în instalatia experimentală biogaz-microalge sunt: Digestor
5 m3, utilaj customizabil, material PAFS (polistiren armat cu fibra de sticla); Vas colectare
digestat, 200 L, material PAFS (polistiren armat cu fibra de sticla); Vas colectare digestat
lichid, 200 L, material PAFS (polistiren armat cu fibra de sticla); Vas preparare solutie
nutrienti, 500 L, material PAFS (polistiren armat cu fibra de sticla); Vas absorbtie CO 2 in
solutie nutrienti, 500 L, material PAFS (polistiren armat cu fibra de sticla); Vas recoltare
(depozitare/sedimentare) suspensie algala, 500 L, material PAFS (polistiren armat cu fibra
de sticla); Vas colector apa filtrata, 500 L, material PAFS (polistiren armat cu fibra de
sticla); Vas omogenizare substrat mobil, 500 L, material PAFS (polistiren armat cu fibra de
sticla).
Instalația experimentală pentru recuperarea componentelor bioactive din
soluțiilor hidroponice epuizate prin ultrafiltrare amplificată micelar ilustrată în figura 6.4,
s-a realizat după cum urmează. Pe un sistem de cultivare hidroponică Wilma XXL (Atami,
Rosmalen, Olanda), prevăzut un rezervor de 100 litri utili pentru mediu de cultură
hidroponic recirculat, pe care se cultivă roșii în sistem hidroponic, pe furtunurile care
conectează rezervorul de nutrienți în soluție cu ghivecele hidroponice, a fost intercalat un
sistem de ultrafiltrare tangențială, alcătuit din 1 recipient de 8 litri (5 litri utili), prevăzut
cu agitator mecanic, care este vasul de alimentare, 1 modul de ultrafiltrare, cu membrană
de polietersulfonă, cu pragul de excludere de 5 kDa, 1 recipient de recepție a retentatului
de

1 litru util, 1 recipient de recepție a permeatului și un sistem de pompe pentru

recirculare.
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Modulul de ultrafiltrare
protejat cu burete

Sistem de cultivare
hidoponică în cort
reflectorizant

Vasul de recepție

Fig. 6.3. Ilustrarea modului în care a fost adaptată ultrafiltrarea amplificată micelar la
recuperarea compușilor hidrofobi din culturile hidroponice în cadrul instalație
experimentale

6.5. Echipamente relevante pentru CDI12;
Nr. crt.

DESTINAȚIE UTILIZARE
DENUMIREA ECHIPAMENTELOR

1

APARAT TESTARE
NANOMECANICA MODEL TI
PREMIER

CD

577

2016

2

CRIO-MICROSCOP
ELECTRONIC DE TRANSMISIE

CD

5.754

2015

3

DIFRACTOMETRU DE RAZE X
DE INALTA REZOLUTIE

CD

2.150

2015

4

SISTEM DE BIOCHIMIE IN
MICROFLUX

CD

661

2014

5

CROMATOGRAF DE LICHIDE
CUPLAT CU SPECTROMETRU

CD

514

2011

CD

TESTE /
ANALIZE

ANALIZE

ANALIZE

VALOARE
[MII LEI]

AN ACHIZIȚIE

12

se detaliază pentru echipamentele cu valoare de inventar mai mare de 100 000 EUR (denumire echipamente, valoare de inventar, grad
de exploatare etc), anexa 4 la raport de activitate (în format Excel conform Tabel anexat).
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6

SISTEM DE EXTRACTIE CU
FLUIDE SUPERCRITICE

CD

VALOARE
[MII LEI]
348

7

REACTOR TUBULAR DE
HIDROGENARE

CD

356

2011

8

MICROSCOP AFM

CD

467

2010

9

SISTEM DE ANALIZE TERMICE
SI MECANO-TERMICE

CD

700

2008

10

SISTEM DE CARACTERIZARE
REOLOGICA IN TOPITURA

CD

1.138

2008

11

APARAT DE CARACTERIZARE
FIZICO-MECANICA INSTRON

CD

431

2008

12

MICROSCOP ELECTRONIC
QUANTA

CD

899

2005

Nr
.
cr
t.

DENUMIREA ECHIPAMENTELOR

DESTINAȚIE UTILIZARE

ANALIZE

AN ACHIZIȚIE
2011

113.995

TOTAL

6.6. Infrastructură dedicată microproducției/prototipuri etc;
În cursul anului 2018 a fost finalizată instalația destinată microproducției de
biofluide ecologice cu utilizări indsutriale fig. 6.4. Această instalație a fost realziată la
spin-off-ul instituțional al INCDCP-ICECHIM, SolvAgroMed Srl Mediaș. În conformitate cu
prevederile

Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale – republicata, a O.G. nr.

57/2002 privind cercetarea stiintifica, in anul 2013, INCDCP-ICECHIM a înființat un spin-off
institutional, în asociere cu S.C. ICPAO S.A. Mediaș. Realizarea acestui spin-off a avut ca
scop

principal

crearea

unui

“vehicul’’

de

transfer

al

tehnologiilor

pretabile

microproducției.
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Fig.6.4. Vedere de ansamblu a instalației destinată microproducției de fluide ecologice.

În anul 2015 spin-off-ul SolvAgroMed a depus, în cadrul Programului operational POC
2014-2020, Axa prioritară CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării
afacerilor, proiectul: ‘Biofluide ecologice

cu utilizari industriale” proiect finanțat cu

200.000 Eur, al carui obiectiv principal a constat în dezvoltarea unor tehnologii innovative
de producere a unor bio-fluide industriale de către Solvagromed, prin valorificarea
deșeurilor de materii grase provenite din rețeaua de fast-food-uri si restaurante si prin
utilizarea unor materii prime produse din biomasa (bio-etanol si acid lactic). Ȋndeplinirea
acestui obiectiv general a implicat realizarea unei instalatii universale / cu versatilitate
ridicată, în valoare de cca 70.000 euro, pentru producția experimentală a solvenților
ecologici, ca și a unor degresanţi ecologici, precum şi a unor fluide ecologice de răcire şi
de ungere. Problema tehnică pe care o rezolvă aceste produse inovatoare este ȋnlocuirea
solvenţilor clasici de provenienţă petrolieră (precum: toluen, xilen, acetat de butil), cu
solventi ecologici, complet biodegradabili, in diverse formulari industriale, lacuri si
vopseluri, pesticide, cerneluri, rasini, etc cu multiple utilizări ȋn industria de lacuri şi
vopsele, cerneluri tipografice, etc.
6.7. Măsuri13 de creștere a capacității de cercetare-dezvoltare corelate cu
asigurarea unui grad de utilizare optimă a infrastructurii de CDI (se precizează
beneficiarii infrastructurii de CDI pe categorii de facilități).
Măsurile pentru creșterea capacității de cercetare-dezvoltare au fost definite
pornind de la o analiză a punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților şi amenințărilor
(SWOT), din punct de vedere științific, ale INCDCP-ICECHIM, în raport cu obiectivele și
direcțiile de cercetare stabilitate prin Strategia de dezvoltare instituțională. Programul de
investiții și achiziții are ca scop final completarea tuturor investițiilor anterioare și
facilitarea integrării într-o structură cu înaltă performanță pentru cercetarea şi inovarea
din tehnologiile inovatoare trans-sectoriale. În tabelul 6.2. sunt prezentate sintetic cele
mai relevante caracteristici legate de mediul intern al INCDCP-ICECHIM.
Tab. 6.2. Principalele puncte forte şi puncte slabe identificate privind activitatea
științifică a INCDCP – ICECHIM.
Cele mai semnificative
Semnificative moderat
Puțin semnificative
Puncte forte
13

ex. modernizare/dezvoltare infrastructură de CDI, achiziții de echipamente de CDI, spații tehnologice pentru microproducție și
prototipare etc.
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Expertiză dovedită în
domenii științifice de nișă, cum
ar fi noi resurse biologice, noi
(bio)produse pentru agricultură
şi protecția patrimoniului
cultural, nanocompozite
pentru industria auto, etc.

Realizările inventive,
demonstrate de un număr
mare de brevete şi cereri de
brevet, inclusiv internaționale
EPO / WIPO

Abordare inovativă,
demonstrată de transferul
tehnologic al unor rezultate
CDI şi de cunoștințe către
mediul economic


Implementarea
semnificativă a egalității de
șanse în activitatea CDI


Rețea de cooperare şi
parteneriat la nivel
european, dovedită de
numărul proiectelor
europene şi de participarea
activă în rețelele paneuropene


Motivația
cercetătorilor tineri de a
sta în România şi /sau la
INCDCP - ICECHIM


Implementarea
sistemului de asigurare a
calităţii şi a standardelor de
management


Laborator de analize
acreditat, funcționând
conform sistemului ISO
17025 de asigurare a
calităţii


Vizibilitatea
cercetării în domeniu,
dovedită de numărul de
articole şi de citări


Echipamentele şi
infrastructura de cercetare
nou dezvoltate pentru
domenii de nișă


Rolul istoric în
dezvoltarea chimiei din
România şi recunoașterea
mărcii ICECHIM


Politica pentru
protecția proprietății
intelectuale la nivel
național – număr ridicat de
brevete

Puncte slabe


Infrastructura grea
(mese de lucru pentru chimie,
nișe) cu durata de utilizare
depășită


Insuficiența
echipamentelor de analiză și 
Insuficiența
caracterizare a
echipamentelor pentru
nanoparticulelor; lipsa
screening și/sau analiză
echipamentelor de
rapidă
nanofibrilare


Nivelul mediu al
numărului de post-doctoranzi
şi vârsta cercetătorilor lideri
de grup


Fragmentarea
subiectelor de cercetare
între echipe


Heterogenitatea
calităţii articolelor
publicate, care reduce
competitivitatea la nivel
internațional


Rețea de calculatoare
ne-optimizată, dezvoltată
istoric pentru satisfacerea
necesităților de moment


Proceduri
administrative care nu sunt
integrate unui soft de
procesare automată


Echipamente cărora
le lipsesc unele module
pentru o mai mare
performanță
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Lipsa unei politici proactive de protecție
intelectuală a domeniului de
nișă şi nu numai a unor soluții
punctuale


Vizibilitatea
internațională scăzutămedie a unor cercetători


Mecanism
subdezvoltat pentru
stimularea apariției unor
noi direcții de cercetare,

Analiza mediului extern al INCDCP – ICECHIM, raportată la domeniul științific, este
prezentată sub forma a două matrici (tabelul 6.3), în care oportunitățile / amenințările
identificate sunt raportate la probabilitatea acestora de a se produce şi la impactul asupra
INCDCP - ICECHIM.
Tab. 6.3. Matricea oportunităților şi amenințărilor pentru mediul științific extern al
INCDCP-ICECHIM.

Matricea oportunităților


Tehnologiile inovative

incluse printre sectoarele

pentru dezvoltarea durabilă la

științifice, cu impact asupra



economiei bazate pe cunoaștere

Entitățile CDI ca promotor

al economiei bazate pe cunoaștere
în strategia de creştere a UE până
în 2020


Acceptarea publică

Probabilitate crescută a produselor “chimiei
mică

Bio (nano)tehnologiile

trans-sectorial ca prioritate de top
Probabilitate nivelul UE
mare



verzi”, inclusiv a celor dezvoltate
de o abordare “nano”



Cadrul existent pentru

integrarea în ERA – Spațiul
European de Cercetare


Dezvoltarea unor clustere

de întreprinderi interesate de
tehnologiile trans-sectoriale

Impact mic

Impact mare

Matricea amenințărilor
Probabilitate
mare



crescută în unele domenii de
competență

Probabilitate 
mică

Concurență științifică

Evaluarea rezultatelor

cercetării şi prin rezultatele de



Concurență crescută

pentru resurse umane calificate
(cercetători, manageri,
antreprenori) / talente


Cerințe mai mari pentru

transformarea dezvoltării
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inovare, transfer tehnologic şi de

cunoștințelor în creație pe baza

cunoștințe

cunoștințelor
Impact mic

Impact mare

Măsurile pentru creșterea capacității de cercetare-dezvoltare includ modernizarea
unor laboratoare prin reabilitarea infrastructurii grele (a mesele de lucru, a pereților și a
nișelor chimice) pentru activitatea de cercetare specifică, refacerea și optimizarea rețelei
de calculatoare, achiziționarea de active corporale (echipamente) și necorporale (softuri
pentru sistemele informatice de gestiune a datelor și proceselor de cercetare și inovare).
Toate acestea sunt necesare pentru intensificarea și diversificarea activităților de
cercetare și inovare necesare tehnologiilor inter-disciplinare și trans-sectorial.
Un exemplu ilustrativ este cel al echipamentelor destinate analizei și caracterizării
nanoparticulelor. In timp INCDCP a achiziționat o serie de echipamente care sunt utile
pentru caracterizarea

nanoparticulelor. A fost achiziționată în 2019 o ultra-centrifugă

pentru analiza nano-particulelor. Mai este însă necesar și un echipament cu maximă
flexibilitate, pentru separarea și caracterizarea nanoparticulelor din matrici complexe
(cum sunt nanoparticulele incluse în materiale plastice sau cele biosintetizate de microorganisme). Un astfel de echipament este cel de separare avansată prin fracționarea
fluxului în câmp de curgere asimetric (AF4, Asymmetric Flow Field-Flow Fractionation.
Într-un echipament AF4 un câmp extern se aplică perpendicular pe fluxul laminar al
soluției / suspensiei de analizat. Moleculele / particulelor se vor comporta diferit în
curgerea laminară și sub acțiunea câmpului de forță, separându-se în dreptul peretelui.
Peretele opus celui pe care se aplică forța este semi-permeabil, permițând separarea
macro-moleculelor / nanoparticulelor acumulate pe acel perete.

Echipamentul este

propus a se achiziționa cu mai mulți detectori, inclusiv unul de tip MALS (Multi-Angle Light
Scattering, de analiză a difuziei luminii sub multiple unghiuri, 21 de unghiuri mai exact,
inclusiv unghiuri mici, cuprinse între 0 și 35°), care permite determinarea masei
moleculare și estimarea formei, și cu un cuplaj la ICP-MS, pentru a se realiza și speciația
elementului din care sunt constituite nanoparticulele.
Există și o lipsă a echipamentelor prin care să se realizeze o nanofibrilare eficientă.
A fost achiziționat un microfluidizator, care permite obținerea facilă de nanobiopolimeri
(nanoceluloză, nanochitosan) din biomasă. Este necesar și un echipament care să realizeze
nanofibrilarea prin electro-spining. Un astfel de echipament permite producerea de fibre
polimerice cu diametre foarte mici într-un câmp electric foarte intens. Echipamentul
Page 47 of 112

INCDCP – ICECHIM - Raport de activitate 2018
permite obținere de cantităţi relativ mari de fibre microscopice cu proprietățile
morfologice, structurale şi compoziționale conform cu cele inițial stabilite. De asemenea,
acest echipament care ar permite și o dezvoltare semnificativă a utilizării solvenților de tip
lichide ionice sau solvenți eutectici.
Echipamentele de screening și analiză rapidă propuse prin Programul de investiții
(sistem de cromatografie în strat subțire la înaltă presiune, cameră hiperspectrală) au
scopul de a accelera procesele de analiză și de diagnoză specifice unor abordări
interdisciplinare de valorificare a bioresurselor, protecție a patrimoniului și analiză a
materialelor.
Un alt echipament propus pentru achiziționare este un sistem cromatografic de
separare cromatografică preparativă cu simularea mișcării patului cromatografic (SMB). Un
astfel de sistem combină eficient două procedee de separare, cromatografia și extracția în
contracurent. Procesul SMB permite separarea amestecurilor de compuși prin intermediul
unei extracții în contracurent simulate, între fazele cromatografice solide și lichide. Acest
efect simulat este realizat cu o serie de coloane cromatografie aranjate într-un inel. Un
flux de eluent circulă prin acest inel. Două prize (pentru alimentare și eluent) și două ieșiri
(extract și rafinate) definesc patru zone de separare. Prin alimentarea continuă cu probe și
prin comutarea sincronică a coloanelor în direcția fluxului eluent, se realizează un
contracurent între fazele solide și lichide, ducând la o puritate ridicată a fracțiunilor de
separare. Modul în care sistemul cromatografic de separare cromatografică preparativă cu
simularea mișcării patului cromatografic (SMB) este utilizat în procedeul secvențial de
extracție şi purificare a compușilor biologic activi din fluxurile laterale ale lanțurilor
valorice din bioeconomie este prezentat schematic în fig. 6.5.
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Co / sub-produs
(lignocelulozic)
Extracție enzimatică

(celulaze / b-glucanaze / feruoil-esteraze
24-48 h, >55°C

Lignoceluloză
reziduală

Filtrare

Extract compuși
bioactivi
Prelucrare ulterioară simbioză industrială
(extracție biopolimeri –
nanoceluloză)

Purificare cromatografică
(simularea mișcării patului cromatografic)
Precipitare

Microîncapsulare

Concentrare
Uscare prin
pulverizare

Uscare

Compuşi bioactivi

Compuşi bioactivi

pulbere

micro-încapsulați

Fig. 6.5. Schema procedeului secvențial de extracție şi purificare a compușilor biologic
activi din fluxurile laterale ale lanțurilor valorice din bioeconomie, cu utilizarea
sistem cromatografic de separare cromatografică preparativă cu simularea
mișcării patului cromatografic.

Beneficiarii direcți sunt întreprinderile care sunt incluse în clusterele cu care
INCDCP-ICECHIM colaborează (Agri-Bio-Tech, Start-Inovare) interesate de creșterea
competitivității în domeniile trans-sectoriale de specializare inteligentă bioeconomie și
eco-tehnologii și materiale, inclusiv prin valorificarea superioară a fluxurilor laterale agroindustriale (co/subproduse) Aceste întreprinderi membre ale clusterelor vor valorifica
rezultatele de cercetare și inovare, obținute ca urmare a utilizării infrastructurii.
Numărul beneficiarilor potențiali de cunoștințe/ servicii / produse rezultate prin
utilizarea infrastructurii este semnificativ mai mare decât cel inițial existent în clusterele
cu care INCDCP-ICECHIM colaborează. Acești noi beneficiari vor rezulta din acțiunile pe
care Centrul de Transfer Tehnologic al INCDCP-ICECHIM le va întreprinde pentru atragerea
de noi membrii în cluster.
NOTA





datele se prezintă pentru anul n, an pentru care se face raportarea cât și analiza comparativ cu anul n-1 (punctele 6.1 - 6.6)
datele se prezintă atât ca total cât și pentru filiale, unde este cazul
MCI poate solicita prezentarea informațiilor distinct, în format Excel.
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7. Prezentarea activității de cercetare-dezvoltare
7.1. Participarea14 la competiții naționale / internaționale;
COMPETIȚII NAȚIONALE
În anul 2018, INCDCP-ICECHIM a participat la compeția pentru Programul Nucleu
2018 cu Programul “CHIMIE AVANSATA PENTRU DOMENII DE SPECIALIZARE INTELIGENTA - NeXTCHEM”, program care a fost acceptat la finanțare.

INCDCP-ICECHIM a participat la toate competițiile naționale organizate în cadrul
PNCDI III în cursul anului 2018, cu o rata de succes de 100 %, respectiv:


Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională, Proiecte de dezvoltare

instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI – 1 proiect depus și
acceptat la finanțare


Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare -

Cecuri de inovare – 2 proiecte depuse și acceptate la finanțare


Subprogramul

3.5.

Alte

iniţiative

şi

programe

europene

şi

internaţionale (Eureka) - 1 proiect depus și acceptat la finanțare

ICECHIM a intrat in parteneriate cu agenții economici pentru depunere de proiecte
finanțate din Fonduri Structurale astfel:


Componenta 1 - Apel : POC/163/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor

pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în
parteneriat cu institute de CD şi universități, în scopul inovării de procese și de
produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere – 5 proiecte
depuse – în evaluare


Componenta 1 - Apel : POR/314/1/1/1/Creșterea inovării în firme prin

susținerea entităților de inovare și transfer tehnologic în domenii de specializare
inteligentă – 1 proiect depus – în evaluare

14

nr. propuneri de proiecte CDI depuse / nr. proiecte acceptate la finanțare, rata de succes raportată la total precum și defalcată pe
instrumente (surse) de finanțare (se va completa și în format Excel conform Tabel anexat)
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In anul 2017, în cadrul competițiilor naționale organizate pentru PNCDI III au fost
depuse:


14 proiecte complexe de tip PCCDI - acceptate la finanțare 10 (62,5% rata
de succes)



2 proiecte de tip PD – acceptat la finanțare 1 (50 % rata de succes)



12 proiecte de tip TE – acceptate la finanțare 4 (33 % rata de succes)



6 cecuri de inovare – acceptate la finanțare 4 (67 % rata de succes)



2 proiecte de mobilități cercetători - acceptate la finanțare 2 (100 % rata
de succes)

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
INCDCP-ICECHIM a participat în anul 2018 la competițiile internaționale cu:


10 proiecte ERANET – în evaluare



3 proiecte H2020 - deși apreciate cu punctaje mari, nu au fost selectate

pentru finanțare

Au fost accesate în 2018 și Alte surse de finanțare internaționale prin depunerea de
proiecte în cadrul competițiilor:


EEA Grants - Proiecte Colaborative de Cercetare – au fost propuse 3 proiecte,

din care nici unul nu a fost acceptat la finanțare (0 % rata de succes)


Proiecte de tip Attract – a fost propus 1 proiect care nu a fost selectat pentru

finanțare (0 % rata de succes)

INCDCP-ICECHIM a participat în anul 2017 la competițiile internaționale cu:


15 proiecte ERA.NET și EUREKA, din care au fost finanțate 7 proiecte (rată de

succes 47 %)


3 proiecte H2020 din care fost finanțat 1 proiect (rată de succes 33%).

În tabelul 7.1. este prezentată situația sintetică a participarilor INCDCP-ICECHIM la
competițiile naționale și internaționale în anul 2018 vs anul 2017.
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Tabel 7.1. Participarea INCDCP-ICECHIM la competițiile naționale și internaționale în anul
2018 vs anul 2017
SURSA DE FINANȚARE*
FS

An
PN
Propuse

PNCDI

Rata
Acceptate succes
sursa

/

Propuse

Rata
Acceptate succes
sursa

/

Propuse

Rata
Acceptate succes
sursa

/

FE
Propuse

AS

Rata
Acceptate succes
sursa

/

Propuse

Rata
Acceptate succes
sursa

2017

-

-

-

36

16

44,5

-

-

-

18

8

45

3

2

67

2018

1

1

100

3

3

100

6

0

NA

13

0

NA

3

0

0

* SURSA DE FINANȚARE
PN – PROGRAM NUCLEU
PNCDI – PLANUL NAȚIONAL DE CDI
FS – FONDURI STRUCTURALE
FE – FONDURI EUROPENE PENTRU CDI
AS – ALTE SURSE – Program Sectorial (2017)

Datorită lipsei competițiilor pentru proiecte naționale în 2018, se observă o
scădere semnificativă a numărului de proiecte depuse la competițiile naționale.
7.2. Structura rezultatelor de cercetare realizate15
În tabelul următor este prezentată situația comparativă a rezultatelor de cercetare
realizate de INCDCP-ICECHIM în anul 2018 vs anul 2017.

Indicator

1

Lucrari stiintifice / tehnice in reviste de specialitate
cotate ISI

2

Număr cărți / capitole carte

3

Factor de impact cumulat al lucrarilor cotate ISI

4

Citari in reviste de specialitate cotate ISI

732

645

5

Brevete de inventie (solicitate / acordate)

23 / 18

25 / 19

6

Citari in sistemul ISI ale cercetarilor brevetate
Produse / tehnologii/ servicii tehnologice rezultate
din activitati de cercetare
Lucrari stiintifice / tehnice in reviste de specialitate
fara cotatie ISI
Comunicari stiintifice prezentate la manifestări
științifice internationale și nationale
Studii prospective si tehnologice, normative,
proceduri și metodologii

26

24

15 / 17 / 15

2 / 16 / 14

14

30

255

212

0

12

7
8
9
10

15

Nr.

Nr.
crt.

2018

2017

86

86

2 cărți /
25 capitole
182,326

21 capitole
104,836

Se va completa și în format Excel conform Tabel anexat
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În tabelul 7.2. este prezentată structura detaliată a rezultatelor cercetării obținute
în 2018.
Tabel 7.2. Structura detaliată a rezultatelor cercetării obținute în 2018.
Nr. crt.

din care:

STRUCTURĂ REZULTATE CDI

1
2
3
4
5

Prototipuri
Produse (soiuri plante, etc.)16
Tehnologii19
Instalații pilot19
Servicii tehnologice19

TOTAL

Nr. crt.
1
2

Cereri de brevete de invenție
Brevete de invenție acordate17

3
4
5

Brevete de invenție valorificate20
Modele de utilitate20
Marcă înregistrată20
Citări în sistemul ISI al cercetărilor
brevetate
Drepturi de autor protejate ORDA sau
în sisteme similare20

Nr. crt.

7

1
2
3
4
5
6
7

TOTAL

Numărul de lucrări prezentate la
manifestări științifice
Numărul de lucrări prezentate la
manifestări științifice publicate în
volum
Numărul de manifestări ştiinţifice
(congrese, conferinţe) organizate de
institut
Numărul de manifestări știinţifice
organizate de institut, cu participare
internaţională
Numărul de articole publicate în
străinătate în reviste indexate ISI18
Factor de impact cumulat al lucrărilor
indexate ISI
Numărul de articole publicate în
18
reviste ştiinţifice indexate BDI19

Citări științifice / tehnice în reviste
de specialitate indexate ISI

Nr. crt.

9

se
se
18
se
19
se

23
18
2

3
TOTAL

20
18
2

26

TOTAL

Numărul de cărți publicate

17

15
17

BAZATE
PE
BREVETE

VALORIFICATE
LA OPERATORI
ECONOMICI

VALORIFICATE
ÎN DOMENIUL
HIGH-TECH

13
14
12

14
STRĂINĂTATE

TOTAL

UE

3

3

SUA

JAPONIA

26

ȚARĂ

STRUCTURĂ REZULTATE CDI

8

16

15

MODERNIZATE

ȚARĂ

STRUCTURĂ REZULTATE CDI

6

15
17

NOI

TOTAL

STRĂINĂTATE
TOTAL

UE

255

211

44

34

16

8

8

7

1

1

1

1

SUA

JAPONIA

VALORIFICATE
LA OPERATORI
ECONOMICI

VALORIFICATE
ÎN DOMENIUL
HIGH-TECH

86
182
14
27

16

11

732

22

710
din care:

STRUCTURĂ REZULTATE CDI

prezintă în
prezintă în
prezintă în
prezintă în

anexa 5 la raportul de
anexa 6 la raportul de
anexa 7 la raportul de
anexa 8 la raportul de

TOTAL

activitate
activitate
activitate
activitate

NOI

MODERNIZATE /
REVIZUITE

BAZATE
PE
BREVETE

pe categorii [produse, servicii, tehnologii], inclusiv date tehnice și domeniu de utilizare
[titlu, revista oficială, inventatorii/titularii]
[titlu, revista oficiala, autorii]
[titlu, revista, autorii]
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10

Studii prospective și tehnologice20

11

NormativeError! Bookmark not defined.

12
13
14

7

7

Proceduri și metodologiiError! Bookmark not
defined.

Planuri tehniceError! Bookmark not defined.
Documentații tehnico-economiceError!
Bookmark not defined.

TOTAL GENERAL
Rezultate CD aferente anului 2018
înregistrate în Registrul Special de
evidență a rezultatelor CD clasificate
conform TRL* (în cuantum)

1308

776

51

2

din care:
TOTAL

TRL 1

27

TRL 2

TRL 3

TRL 4

24

3

TRL 5

TRL 6

TRL 7

TRL 8

TRL 9

Observații:

Nota 1: Se va specifica dacă la nivelul INCD
există rezultate CDI clasificate sau
protejate ca secrete de serviciu

*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)

264

NU
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

7.3. Rezultate de cercetare-dezvoltare valorificate21 și efecte obținute
a. număr rezultate valorificate și pondere în total rezultate CDI
În cursul anului 2018 au fost valorificate prin licențiere următoarele două rezultate
de cercetare:
 brevetul RO 128687 B1 - Procedeu de obţinere a unei compoziţii pentru
stimularea polenizării culturilor agricole şi metodă de aplicare a acesteia
 cererea de brevet RO131177 A2 - Tulpina biostimulantă de Trichoderma
asperellum și compoziție pe bază de aceasta, pentru utilizarea în sistemele de
agricultura conservativă.
Valorificarea acestor rezultate de cercetare-dezvoltare este ilustrativă pentru
strategia INCDCP-ICECHIM de transfer tehnologic, respectiv licențierea de brevete / cereri
de brevet. Anual INCDCP-ICECHIM depune în medie 20-25 brevete naționale (la Oficiul de

20
21

se prezintă în anexa 9 la raportul de activitate
de referință pentru INCD (se va completa și în format Excel conform Tabel anexat)
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Stat pentru Invenții și Mărci). Un număr similar de brevete este eliberat de OSIM către
INCDCP. Licențierea a 2 brevete dintr-o medie de 20 reprezintă o pondere de (cca) 10%.
Efectele sunt limitate deocamdată la dezvoltarea parteneriatelor cu mediul
economic. Din licențierea de brevete nu s-au obținut încă rezultate economice, brevetele /
cererile de brevete fiind utilizate ca bază pentru dezvoltarea de noi instalații.
In anul 2017 nu au fost valorificate rezultate de cercetare – dezvoltare.

b. scurtă descriere a acestora (noutatea tehnică / științifică)
 Elementele de noutate în cazul compoziția pentru stimularea polenizării
culturilor agricole, similară feromonului larvar, sunt: (i) obținerea din materii
prime accesibile, ulei de măsline, ulei de in şi acid stearic tehnic, printr-un
procedeu de esterificare; (ii) utilizarea acestui tip de feromon, produs de larvele
de albine, pentru a stimula atracția albinelor pentru polen și (iii) formularea ca
produs cu eliberare controlată.
 In cazul tulpinii de T. asperellum elementele de noutate sunt reprezentate de
acțiunea sa biostimulantă, prin care se accelerează preluarea nutrienților, se
activează mecanismele de apărare din plante împotriva stresurilor biotice și
abiotice și se ameliorează calitatea recoltei.
c. formă de valorificare (ex: microproducție / servicii / licențiere etc.)
Valorificarea rezultatelor s-a realizat prin licențiere ne-exclusiva la agentii
economici.
d. operatorul economic beneficiar al rezultatelor (date de contact)
 Brevetul RO 128687 B1 - Rom Honey Group Srl, CIF 35936050, J22/930/2016 Str.
Grădinari, nr. 1, imobil C1/0/1, Camera 3, Municipiul Iași, Județul Iași, cod
poștal 700390.
 Cererea de brevet RO131177 A2 - Grădina Urbană Srl, CIF 37313562,
J23/1360/31.03.2017, Str. Ion Vlad nr. 18, Buftea, Judetul Ilfov, cod postal
07000.
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e. impactul valorificării rezultatelor atât la beneficiar, cât și la executant
(efecte obținute/estimate) corelat cu informațiile de la punctul 4.2.(c) –
venituri realizate din activități economice.
Rezultatele de cercetare au fost licențiate în cursul anului 2018, instalațiile prin
care acestea urmează să fie ridicate la scară fiind în curs de realizare. Nu s-au realizat
venituri.
7.4. Oportunități de valorificare a rezultatelor de cercetare
O primă oportunitate de valorificare a rezultatelor de cercetare o reprezintă
proiectul de tip Transfer de cunoștiințe (Axa prioritară 1, Acțiunea 1.2.3, Transfer de
cunoștințe), Procedee secvențiale de închidere a fluxurilor laterale din bioeconomie şi
(bio)produse inovative rezultate din acestea – SECVENT. Obiectivul general al proiectului
Secvent este accelerarea transferului de cunoștințe și rezultate / tehnologii între mediul
public și cel privat, în domeniul trans-sectorial al bioeconomiei circulare. Acest proiect în
cadrul căruia se vor realiza parteneriate cu 35 întreprinderi, are ca scop creșterea
eficienței economice a întreprinderilor partenere, prin dezvoltarea și implementarea unor
soluții tehnologice inovative de (bio)procesare a subproduselor din lanțurile valorice ale
bioeconomiei şi utilizarea acestora pentru (bio)produse cerute de piață.
O altă oportunitate de valorificare a rezultatelor este prin intermediul Centrului
de Transfer Tehnologic al ICECHIM (CTT-ICECHIM), entitate acreditată pentru a
desfășura într-un cadru organizat activități susținute, specializate de transfer tehnologic.
CTT-ICECHIM face parte din Rețeaua Națională de Inovare ți Transfer Tehnologic ReNITT și
este membru în Asociația Română de Transfer Tehnologic AroTT, rețele care sprijină
transferul de cunoștințe pe plan național și internațional. Promovarea tehnologiilor cu
potențial de valorificare - prin rețele naționale și internaționale (Enterprise Europe
Network–EEN, Research for Industry, ReNITT, immromania.ro, competitivitate.ro); massmedia; manifestari expozitionale; manifestari stiintifice si evenimente de brokeraj; mese
rotunde pe teme de transfer tehnologic; IMM Forum; Forumul inovării - reprezinta o
activitate importanta a CTT-ICECHIM pentru identificarea agentilor economici interesati in
introducerea in fabricatie a produselor inovative ale Institutului.
Compartimentele de Proprietate Industrială si Consultanță și Transfer Tehnologic
din cadrul CTT-ICECHIM au personal instruit prin programe de formare profesionala
specializata si ofera informatii si sprijin in procesul de brevetare si de transfer tehnologic,
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procese care se desfașoara în cadrul unor proceduri ale Sistemului de Management al
Calităţii cf. ISO 9001.
Crearea parteneriatelor cu autoritatile centrale si locale, unitati de cercetare dezvoltare, universitati, intreprinderi mici si mijlocii si alte institutii cu rol catalizator
(entitati de transfer tehnologic, camere de comert etc.) joacă de asemenea un rol
important în găsirea de noi posibilități de colaborare care să înlesnească valorificarea
rezultatelor cercetării. În acest scop, INCDCP-ICECHIM a înființat cluster-ul AGRI-BIOTECH, parteneriat public-privat (15 membri) pentru stimularea proiectelor inovative în
domeniul bioeconomiei și stimularea transferului tehnologic. De asemenea, INCDCPICECHIM si-a înființat un punct de lucru pe platforma ICPAO Mediaș în vederea aderării la
Parcul Științific de pe aceasta platformă și a aderat la Măgurele High Tech Cluster.
7.5. Măsuri privind creșterea gradului de valorificare socio-economică a rezultatelor
cercetării.
Prin măsurile de creștere a gradului de valorificare socio-economică se are in
vedere consolidarea pe zona de nișă, pe subiecte de interes pentru IMM-uri și la care s-a
atins la INCDCP-ICECHIM gradul de maturitate tehnologică TRL4 (tehnologie de laborator),
ca de ex. biocombustibili avansați și catalizatori inovativi pentru producerea acestora; noi
produse / formulări de produse destinate agriculturii (fertilizanți, biostimulanți pentru
plante, suplimente veterinare);

produse nutraceutice de nouă generație; procedee de

recuperare a agro-nutrienților; materiale multifazice pentru imprimarea 3D; materiale
polimerice „inteligente” pentru eliberări controlate de medicamente, separări avansate
sau pentru (bio)senzori; nanocompozite pentru utilizări în industria auto, nanomateriale
pentru protecția patrimoniului. Aceste proiecte de dezvoltare tehnologică se adresează:
PNCDI III, P2, Bridge Grant; Transfer la operatorul economic și Cecuri de inovare; PNCDI III,
P3 - Cooperare europeana și internațională - EUREKA; H2020; apelurilor de proiecte din
cadrul secțiunii H2020 Provocări societale, destinate atingerii TRL 5-7. Domeniul
dezvoltării tehnologice va include acțiuni destinate creșterii ofertei de cunoaștere și de
tehnologii pentru mediul economic. Activitățile de dezvoltare tehnologică se vor realiza și
prin contracte directe cu întreprinderi.
INCDCP-ICECHIM este un institut lider în domeniul proprietății intelectuale, cu o
medie de peste 20 cereri de brevete depuse în ultimii ani. Se va continua politica de
protejare intelectuală a unor domenii de nișă (ca de ex. biocombustibili avansați și
catalizatori pentru aceștia, compoziții de fertilizanți cu biostimulanți și formulări
inteligente ale acestora), și nu doar a unor soluții punctuale. Proprietatea intelectuală
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existentă va fi utilizată de Centrul de Transfer Tehnologic din INCDCP-ICECHIM, ca și de
filiala Călărași a INCDCP-ICECHIM, pentru intensificarea activității de transfer de
cunoaștere și de tehnologii. Transferul de tehnologii se va realiza și prin participarea cu
rezultatele proprii, în condițiile legii, la realizarea unor spin-off-uri și start-up-uri.
(INCDCP-ICECHIM are deja experiență în realizarea unor astfel de societăți comerciale,
vehicul de accelerare a valorificării rezultatelor de cercetare).
Alte măsuri privind creșterea gradului de valorificare socio-economica a
rezultatelor cercetarii includ:
 Utilizarea eficientă a spațiului virtual comun de lucru realizat în cadrul
proiectului SECVENT care facilitează interacțiunea cu agenții economici și
permite schimbul de informații necesare pentru o mai bună identificare a
necesarului întreprinderilor pentru cunoștințe, competențe și tehnologii.
 Organizarea de evenimente tematice și intâlniri individuale cu agenții economici
pentru a lua la cunoștință de problemele tehnice cu care se confruntă aceștia și
a identifica soluțiile tehnice care se potrivesc nevoilor și cerințelor lor.
 Acordarea de asistență tehnica specializată directă privind implementarea
soluțiilor tehnice inovatoare.
 Instruirea cercetătorilor privind noul standard pentru îmbunătăţirea procesului
de inovare: SR 13572:2016, Sisteme de management al inovării (SMIn)
 Instruirea personalului CTT-ICECHIM privind auditul tehnologic, în sprijinul
evaluării potențialului de valorificare al unei tehnologii, ca și a valorii de piață a
acesteia.
 Elaborarea de studii de prognoza tehnologică pentru agenții economici interesați
în creșterea competitivității prin inovare

8. Măsuri de creștere a prestigiului și vizibilității INCD
8.1. Prezentarea activității de colaborare prin parteneriate
a. dezvoltarea de parteneriate la nivel național și internațional (cu
personalități / instituții / asociații profesionale) în vederea participării la
programele naţionale și europene specifice
Excelența în cercetarea inter- și trans-disciplinară din cadrul INCDCP-ICECHIM este
promovată prin implementarea unui cadru care include măsuri pentru stimularea
parteneriatului complementar cu personalități, entități de cercetare şi cu asociații
profesionale sau IMM-uri, la nivel la nivel național și internațional, în vederea participării la
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programele naţionale și europene specifice. Rezultatele acestor măsuri se reflectă în
continua diversificare a parteneriatelor internaționale și naționale. In tabelul 8.1 sunt
prezentate Instituţii din străinatate, partenere în consorţii pentru cercetare – dezvoltare în
anul 2018.
Tab. 8.1. Instituții din străinătate, partenere ale consorțiilor de cercetare-dezvoltare în
2018, pentru implementarea proiectelor finanțate și pentru depunerea de noi propuneri
de proiecte (H2020, ERA.NET, Eureka / Eurostar)

Nr. crt.
Instituţia
1
University Nelson Mandela
2
University Rhodes, Grahamstown
3
University Stellenbosch
4
University Western Cape
5
University Danube, Krems
7
Celabor SA, Herve
8
Université de Liège
9
Université de Mons
Institutul de Chimie Organica al Academiei Bulgare de
10
Științe
11
Aalborg University
12
The Danish Technological Institute
Danmarks Tekniske Universitet, DTU - The Technical
13
University of Denmark
14
CemeCon Scandinavia A/S
15
Michael Lundbech A/S
16
NIL Technology ApS
17
Universitatea Tehnologica Lappeenranta
18
Universitatea din Helsinki
19
Université de Toulon
20
Université de Besancon
21
Université de Strasbourg
22
Université Clermont-Auvergne – Institute Pascal
23
Greensea, Mèze
24
Marion Technologies, Toulose
DBFZ- Deutsches Biomasseforschungszentrum
25
Biochemical Conversion, Leipzig
Helmholtzzentrum für Umweltforschung (UFZ)
26
Department of Environmental Microbiology, Leipzig
Helmholtz Institute -Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)
27
Institute of Fluid Dynamics
28
University of Rostock
29
Novis GmbH
30
Biozoon GmbH, Bremerhaven
31
University Demokritos of Thrace
32
L'Università degli Studi di Firenze
33
L'Università degli Studi di Torino
34
L'Università degli Studi di Roma ”La Sapienza”
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi
35
dell'Economia Agraria

Ţara
Africa de Sud
Africa de Sud
Africa de Sud
Africa de Sud
Austria
Belgia
Belgia
Belgia
Bulgaria
Danemarca
Danemarca
Danemarca
Danemarca
Danemarca
Danemarca
Finlanda
Finlanda
Franța
Franța
Franța
Franța
Franța
Franța
Germania
Germania
Germania
Germania
Germania
Germania
Grecia
Italia
Italia
Italia
Italia
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Nr. crt.
Instituţia
36
Warrant Group S.r.l.
37
Bonfiglioli Riduttori SpA
38
Fonderie Mora Gavardo SpA
39
Institutul Ronzoni, Milano Italia
40
Dr. Lauranne, Rome
41
Univesity of Sciences, Kaunas
42
University of Kent
43
University Queen Mary din Londra
Institutul de Protectie a Plantelor şi Agricultură
44
Ecologică a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova
45
Universitatea de Stat din Moldova - Chisinau
46
Institutul de Fizica Aplicata - Chisinau
47
University Donja Gorica
48
13 Jul. Plantaze
The Norwegian Institute of Bioeconomy Research
49
(NIBIO)
50
Pulp and Paper Institute, RISE PFI AS
51
The Norwegian Institute of Water Research (NIVA)
The Norwegian Institute of Food, Fisheries and
52
Aquaculture Research (NOFIMA)
53
NorGenoTech AS
The Norwegian Radium Hospital, parte din Oslo
54
University Hospital
55
Nutricia Research BV
56
Universitatea Maastricht
Radboud University Nijmegen, Department of Organic
57
Chemistry, Institute for Molecules and Materials
58
Wageningen University & Research
59
Institute of Leather Industry, Lodz
60
Pestila, Lodz
Politechnika Wrocławska (Wroclaw University of Science
61
and Technology),
62
MKF-Ergis Sp. z o.o., Varsaw
63
Universitatea din Coimbra
64
Institutul de automatizare si control din Vladivostok
65
Envien Group, Enviral a.s., Leopoldov
66
HiChem a.s., Bratislava
67
Jata-Emona - Emona Nutrition R&D Department
68
Lajovici Tuba AS, Ljubljana
Institute of Metagenomics and Microbial Technologies
69
Ltd.
70
Fundacion Tecnalia Research & Innovation
71
Maier S. Coop.
72
Sematec, Servicios medioambientales y Técnicos, S.A.
73
Sisteplant
Consejo Superior Investigaciones Científicas (CSIC),
74
CEBAS, Murcia
75
Technological Centre L’UREDERA, Navarre
76
Gumiel y Mendia SL, Navarre

Ţara
Italia
Italia
Italia
Italia
italia
Lituania
Marea Britanie
Marea Britanie
R. Moldova
R. Moldova
R. Moldova
Muntenegru
Muntenegru
Norvegia
Norvegia
Norvegia
Norvegia
Norvegia
Norvegia
Olanda
Olanda
Olanda
Olanda
Polonia
Polonia
Polonia
Polonia
Portugalia
Rusia
Slovacia
Slovacia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Spania
Spania
Spania
Spania
Spania
Spania
Spania
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Nr. crt.
Instituţia
77
ABN Pipe systems Sl
78
FPK Lightweight Technologies S. Coop
79
Symborg, Murcia
80
Mda Seramik
81
Technical University of Istanbul
82
The Science and Research Council of Turkey
83
Sabanci University Istanbul, , MDA Ceramics
84
Eskisehir University
85
Universitatea Tehnica din Istanbul
86
Ege University, Edirne

Ţara
Spania
Spania
Spania
Turcia
Turcia
Turcia
Turcia
Turcia
Turcia
Turcia

In tabelul 8.2. sunt prezentate instituțiile din străinătate (institute și centre de
cercetare, universități, întreprinderi) cu care INCDCP-ICECHIM a realizat consorții de
cercetare în anul 2017. Numărul instituțiilor partener a crescut în 2018, datorită atât a
implementării unui număr semnificativ de noi proiecte în parteneriat internațional (1
proiect H2020, 7 proiecte Era.Net, 2 proiecte Eureka), cât și depunerii de noi propuneri de
proiecte în parteneriat internațional.
Tab. 8.2.Instituții din străinătate, partenere ale consorțiilor de cercetare-dezvoltare în
2017, pentru implementarea proiectelor finanțate și pentru depunerea de noi propuneri
de proiecte ăn partenriat internațional.

Nr. crt.

Instituţia

1
2
3
4
5

Universitatea Rhodes, Grahamstown
Universitatea Western Cape
Universitatea Nelson Mandela
Universitatea Stellenbosch
Universitatea Danube, Krems
Institutul de chimie organica al Academiei Bulgare de
stiinta
Danmarks Tekniske Universitet
NIL Technology ApS
CemeCon Scandinavia A/S
Michael Lundbech A/S
Universitatea Tehnologica Lappeenranta
Universitatea din Toulon
Universitatea din Besancon
Universitatea din Strasbourg
Marion Technologies
DBFZ- Deutsches Biomasseforschungszentrum
Biochemical Conversion, Leipzig
Helmholtzzentrum für Umweltforschung (UFZ)
Department of Environmental Microbiology, Leipzig
Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) Institute of Fluid
Dynamics, Department of Experimental Fluid
Dynamics, Dresden.
Novis GmbH, Tübingen

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ţara
Africa de
Africa de
Africa de
Africa de
Austria

Sud
Sud
Sud
Sud

Bulgaria
Danemarca
Danemarca
Danemarca
Danemarca
Finlanda
Franta
Franta
Franta
Franta
Germany
Germany
Germania
Germania
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Nr. crt.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Instituţia

Ţara

University Demokritos of Thrace
Grecia
Universitatea din Florenta
Italia
Universita degli studi di Roma La Sapienza
Italia
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi
Italia
dell'Economia Agraria
Warrant Group S.r.l.
Italia
Bonfiglio Ridutori SpA
Italia
Italia
Fonderie Mora Gavardo SpA
Univesity of Sciences, Kaunas
Universitatea din Kent
Universitatea Queen Mary din Londra
Universitatea de Stat Moldova, Chişinău
University Donja Gorica - Faculty for food technology,
food safety and ecology (FFTFSE)
13 Jul. Plantaze
Institutul de cercetare Norvegian in Bioeconomie
(NIBIO)
Nutricia Research BV
Institute of Leather Industry, Lodz
Pestila, Lodz
Universitatea din Coimbra
Institutul de automatizare si control din Vladivostok
JATA-EMONA - Emona Nutrition R&D Department
Fundacion Tecnalia Research & Innovation
Obras y Servicios TEX, S.L., Navarra
Maier S. Coop.
Sematec, Servicios Medioambientales y Técnicos, S.A.
Sisteplant
Universitatea Tehnica din Istanbul

Lituania
Marea Britanie
Marea Britanie
Moldova
Muntenegru
Muntenegru
Norvegia
Olanda
Polonia
Polonia
Portugalia
Rusia
Slovenia
Spania
Spania
Spania
Spania
Spania
Turcia

In tabelul 8.3. sunt prezentate instituțiile din străinătate (institute și centre de
cercetare, universități, întreprinderi) cu care INCDCP-ICECHIM a realizat consorții de
cercetare în anul 2018, petnru implementarea proiectelor câștigate, ca și pentru
depunerea de noi propuneri de proiecte internționale (apelurile de proiecte deschise în
2018 nu au implicat proiecte realizate în parteneriat național). Numărul instituțiilor
partenere din țară în cadrul consorțiilor a crescut puțin îm 2018, datorită constituirii unor
consorții naționale cu care s-a participat la apelurile de proiecte internaționale.
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Tab. 8.3. Instituții din țară, partenere ale consorțiilor de cercetare-dezvoltare în 2018.

Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35

Instituţii partenere din țară
Academia Milatară Tehnică
Agentia Spaţială Română
Centrul CBRN al MAN
Centrul de Cercetări ştiinţifice pentru forţele navale Constanţa
Centrul de Chimie Organică al Academiei Române "C.D.Neniţescu"
Institutul de Chimie Fizică al Academiei Române “I. C. Murgulescu”
Institutul de Biochimie al Academiei Române
Institutul de Chimie Macromoleculara Petru Poni Iaşi
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cercetări ChimicoFarmaceutice Bucureşti
Institutul Geologic al Romaniei - IGR
Institutul National de Cercetare –Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare IMNR
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie, București
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si
Protectia Mediului – ICPA București
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar
Brasov
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale si Resurse
Radioactive-INCDMRR
Institutul de Cercetare –Dezvoltare pentru Protectia Plantelor ICDPP
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica Bucuresti
- ICPE - CA
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Maracineni
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii in Horticultura
Stefanesti-Arges
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000
Institutul National de Cercetare –Dezvoltare pentru Protectia Mediului INCDPM
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în sudură si Încercări de Materiale –
ISIM Timișoara
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie
Condensată, Timisoara
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica și Tehnologie
Nucleară‚ ”Horia Hulubei” – IFIN-HH
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT
Bucuresti
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Bucuresti
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru pentru Fizica Laserilor
Plasmei si Radiatiei
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru de Imunologie si Patologie
Victor Babes, Bucuresti
Institutul de Virusologie “Ștefan S. Nicolau”
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ”Cantacuzino”
Institutul Oncologic “Alexandru Trestioreanu”
Muzeul Național al Unirii Alba-Iulia
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Nr. crt.
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Instituţii partenere din țară
Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane, Deva
Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti
Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura, Constanta
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
Spitalul Universitar Judetean Sibiu
Universitatea Politehnica Bucuresti
Universitatea Bucuresti
Universitatea de Ştiinţe Agronomice si Medicină Veterinară din Bucureşti USAMVB
Universitatea de Petrol - Gaze din Ploiesti - UPG
Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Iaşi - UTI
Universitatea Pitesti
Universitatea Lucian Blaga, Sibiu
Universitatea de Medicina sI Farmacie Craiova
Universitatea de Medicina si Farmacie Iulius Hatieganu, Cluj Napoca
Universitatea de Medicina sI Farmacie “Carol Davila”
Universitatea Ovidius din Constanţa
AMV Eurofarm Invest SRL
Annablella - Fabrica de conserve Raureni SRL
Atica Chemicals
Avicola Bucuresti
Cardinal Srl
Ceprocim SA
Epi-Sistem Srl
Institutul de Cercetari Produse Auxiliare Organice Mediaș SA
SC TIS Farmaceutic SA
Complexul muzeal „Tropaeum Traiani” Adamclisi
Muzeul de Arheologie, Constanta
Castelul Corvinilor, Hunedoara
Decobox International Srl
Berimpex Srl
Probstdorfer srl
Romvac Company
SC Sonnenkreuz Srl, Braşov, România
SC Sanimed International Impex Srl, Călugăreni, România
Symmed-3D, Timisoara
Chemi Ceramic F Sfântul-Gheorghe
Rodax Impex București
Teso-Spec Srl Fundulea
In tab. 8.4. sunt prezentate instituțiile din țară, partenere ale consorțiilor de

cercetare-dezvoltare în 2017. Aceste instituții includ partenerii celor 10 proiecte
complexe PCCDI depuse și evaluate în 2017. Totuși, față de 2016, când numărul instituțiilor
partenere din țară trecea de 100, în 2017 s-a înregistrat o scădere importantă. In 2016 însă
a existat o suprapunere a parteneriatelor din cadrul proiectelor PCCA 2013, cu cele din
cadrul proiectelor PN3.
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Tab. 8.4. Instituții din țară, partenere ale consorțiilor de cercetare-dezvoltare în 2017.

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35

Instituţia
Academia Milatară Tehnică
Agentia Spaţială Română
Centrul CBRN al MAN
Centrul de Cercetări ştiinţifice pentru forţele navale Constanţa
Centrul de Chimie Organică al Academiei Române "C.D.Neniţescu"
Institutul de Chimie Fizică al Academiei Române “I. C. Murgulescu”
Institutul de Biochimie al Academiei Române
Institutul de Chimie Macromoleculara Petru Poni Iaşi
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cercetări ChimicoFarmaceutice Bucureşti
Institutul Geologic al Romaniei - IGR
Institutul National de Cercetare –Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare IMNR
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie, București
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si
Protectia Mediului – ICPA București
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar
Brasov
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale si Resurse RadioactiveINCDMRR
Institutul de Cercetare –Dezvoltare pentru Protectia Plantelor ICDPP
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica Bucuresti ICPE - CA
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Maracineni
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii in Horticultura
Stefanesti-Arges
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000
Institutul National de Cercetare –Dezvoltare pentru Protectia Mediului INCDPM
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în sudură si Încercări de Materiale –
ISIM Timișoara
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie
Condensată, Timisoara
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica și Tehnologie Nucleară‚
”Horia Hulubei” – IFIN-HH
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT
Bucuresti
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Bucuresti
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru pentru Fizica Laserilor Plasmei
si Radiatiei
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru de Imunologie si Patologie
Victor Babes, Bucuresti
Institutul de Virusologie “Ștefan S. Nicolau”
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ”Cantacuzino”
Institutul Oncologic “Alexandru Trestioreanu”
Muzeul Național al Unirii Alba-Iulia
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Nr.
crt.
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Instituţia
Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane, Deva
Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti
Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura, Constanta
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
Spitalul Universitar Judetean Sibiu
Universitatea Politehnica Bucuresti
Universitatea Bucuresti
Universitatea de Ştiinţe Agronomice si Medicină Veterinară din Bucureşti USAMVB
Universitatea de Petrol - Gaze din Ploiesti - UPG
Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Iaşi - UTI
Universitatea Pitesti
Universitatea Lucian Blaga, Sibiu
Universitatea de Medicina sI Farmacie Craiova
Universitatea de Medicina si Farmacie Iulius Hatieganu, Cluj Napoca
Universitatea de Medicina sI Farmacie “Carol Davila”
Universitatea Ovidius din Constanţa
AMV Eurofarm Invest SRL
Annablella - Fabrica de conserve Raureni SRL
Atica Chemicals
Avicola Bucuresti
Cardinal Srl
Ceprocim SA
Epi-Sistem Srl
Institutul de Cercetari Produse Auxiliare Organice Mediaș SA
Daily Sourcing & Research SRL-Bucuresti
Select Tourism
Petro Stedesa SRL-Bucuresti
CNE SN Cernavoda
ISPE SA Bucuresti
ICPE SA. – Bistrita-Nasaud
Chemspeed Srl București
Teso-Spec Srl Fundulea
Chemi Ceramic F Sfântul-Gheorghe

b. înscrierea INCD
parteneriatele

în

baze

de

date

internaționale

care

promovează

In tabelul 8.5. sunt prezentate bazele de date internaționale care promovează
parteneriatele pentru realizarea de proiecte internaționale – H2020 sau Era.Net, în care
institutul s-a înscris în 2018. Situația este asemănătoare cu cea din 2017, an în care
INCDCP-ICECHIM a fost înscris în același tip de baze de date internaționale.
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Tab. 8.5. Bazele de date internaționale care promovează parteneriatele pentru realizarea
de proiecte internaționale în care este înscris INCDCP-ICECHIM
Nr.
crt.
1

Tip de platformă

Adresa web

4
5

H2020 Bioeconomie – JU-BBI
H2020 Econanotehnologii nanomateriale NMPTeAm4
H2020 - EEN (Enterprise Europe
Network) – IMM-uri.
Era.Net SusCrop
Era.Net BlueBio

6

Era.Net SusFood

2
3

https://bbi-ju.lifepartnering.com/partnering/
http://www.nmpteam.com/
https://een.ec.europa.eu/
https://www.suscrop.eu/partneringtool
https://www.submission-bluebio.eu/partnersearch
https://www.susfood-dbera.net/drupal/content/partnering

Tab. 8.5. Bazele de date internaționale care promovează parteneriatele pentru realizarea
de proiecte internaționale în care este înscris INCDCP-ICECHIM
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Tip de platformă
H2020 Bioeconomie – JU-BBI
H2020 Econanotehnologii nanomateriale NMPTeAm4
H2020 - EEN (Enterprise
Europe Network) – IMM-uri.
Era.Net SusCrop
Era.Net BlueBio
Era.Net Marine
Biotechnology

Adresa web
https://bbi-ju.lifepartnering.com/partnering/
http://www.nmpteam.com/
https://een.ec.europa.eu/
https://www.suscrop.eu/partneringtool
https://www.submission-bluebio.eu/partnersearch
http://www.marinebiotech.eu/institutions?module=institute

c. înscrierea INCD ca membru în rețele de cercetare / membru în asociații
profesionale de prestigiu pe plan național/internațional
Tabelul 8.6. prezintă situația INCDCP-ICECHIM ca membru în rețele de cercetare –
asociații profesionale de prestigiu pe plan național / internațional în anul 2018. Față de
situația din 2017 (tab. 8.7) se contată o creștere a participării la rețelele / asociațiile
profesionale din străinătate.
Tab. 8.6. Rețele de cercetare – asociații profesionale de prestigiu pe plan național /
internațional în care este înscris INCDCP-ICECHIM în 2018
Nr.
Asociatia profesionala
crt.
Din strainatate:

Membri
Andrei Sarbu, Tanta Verona Iordache, Gavrila Ana
Mihaela, Stoica Bianca Elena, Ştefan-Ovidiu Dima
Andrei Sarbu
Andrei Sarbu
Rodica-Mariana Ion

1.

Society for Molecular Imprinting

2.
3.
4.

American Chemical Society
Royal Society for Chemistry
COST CA 17121
European Federation of Chemical
Ştefan-Ovidiu Dima
Engineering

5.
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Nr.
crt.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Din

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Asociatia profesionala

European
Chemical
SciencesEuCheMS
Society of Chemical Industry-UK
Green Chemistry Network
International
Society
for
Horticulture - ISH
Central and Eastern European
Committee for Thermal Analysis
and Calorimetry
COST CA 17128
Polymer Processing Society
tara

Membri
Ştefan-Ovidiu Dima
Ştefan-Ovidiu Dima
Radu Claudiu Fierăscu, Irina Fierăscu
Florin Oancea
Nicolae Cristian, Gabor Raluca
Sanda Velea, Ana-maria Galan
Andrei Sârbu

Sanda Velea, Rodica-Mariana Ion, Doina Dimonie,
Andrei Sarbu, Monica Duldner, Tanta Verona
Iordache, Anita Laura Radu, Anamaria Zaharia, Ana
Mihaela Gavrila, Sandu Teodor, Stoica Bianca, Crina
Cojocaru, Andreea Miron, Razvan Botez, Marinela
Dumitru, Ana Lorena Ciurlica, Radu Claudiu Fierascu,
Irina Fierascu, Dana Simona Varasteanu, Irina Elena
Societatea de Chimie din Romania Chican, Malina Desliu-Avram, Sanda Maria Doncea,
Cristina Lavinia Nistor, Raluca Ianchiş, Ioana Cătălina
(SChR)
Gîfu, Claudia Mihaela Ninciuleanu, Valentin Rădiţoiu,
Luminiţa Eugenia Wagner, Florentina Monica Raduly,
Ramona Marina Grigorescu, Iancu Lorena, Madalina
Elena Grigore, Ramona Elena Andrei, Zina Vuluga,
Mihaela Doni, Mihai Cosmin Corobea, Adriana Nicoleta
Frone, Madalina Oprea, Florin Oancea, Denis
Panaitescu, Sanda Velea
Societatea de Inginerie Chimica
Andrei Sarbu, Malina Desliu-Avram, Bogdan Trica
din Romania (SICR)
Societatea de Biotehnologie
Sandu Teodor
Societatea
Romana
de
Zina Vuluga, Mihai Cosmin Corobea
Biomateriale
Asociatia de Standardizare din
Romania,
Marian Deaconu, Bacalum Fanica
CT 52, 53, 95,125,180,281,302
Asociatia de Standardizare din
Luiza Capra
Romania CT 105
Asociatia de Standardizare din
Dana Simona Varasteanu, Irina Elena Chican
Romania CT 298
Asociatia Generala a Inginerilor
din
Romania
–
Societatea Marian Deaconu
Inginerilor Textilisti - SIT- AGIR
Asociatia
pentru
Protectia
Marian Deaconu
Consumatorilor – APC Romania
Consiliul
National
RomanComitetul Mondial al Energiei - Marian Deaconu
CNR-CME
Institutul National Roman pentru
Marian Deaconu
Studiul Amenajarii si Folosirii
Page 68 of 112

INCDCP – ICECHIM - Raport de activitate 2018
Nr.
crt.
12.
13.
14
15

Asociatia profesionala
Surselor de Energie - IRE
RENAR- Membru in Comitet Tehnic
RENAR – Evaluator Tehnic
Reţeaua Naţională de Inovare şi
Transfer Tehnologic ReNITT
Asociaţia Română pentru Transfer
Tehnologic şi Inovare ARoTT

Membri
Fanica Bacalum
Fanica Bacalum
Centrul de Transfer Tehnologic
Centrul de Transfer Tehnologic

Tab. 8.7. Rețele de cercetare – asociații profesionale de prestigiu pe plan național /
internațional în care era înscris INCDCP-ICECHIM în 2017
Nr.
Asociaţia profesională
crt.
Din străinatate:
1
Polymer Processing Society
European Federation of Chemical
2
Engineering
European
Chemical
Sciences3
EuCheMS
4
Society for Molecular Imprinting
5
Society of Chemical Industry-UK
6
Green Chemistry Network
7
BALNET
Central and Eastern European
Committee for Thermal Analysis
8
and Calorimetry
Din ţară

1

2
3
4
5
6
7

Societatea de Chimie din România
(31 membri)

Societatea de Inginerie Chimică
din România
Asociaţia Româna de Materiale
(ARM)
Societatea
Română
de
Biomateriale
Asociaţia Generală a Inginerilor
din
România
–
Societatea
Inginerilor Textilişti SIT- AGIR
Societetatea Româna de
Bioinginerie şi Biotehnologie
Consiliul
Naţional
Român-

Membri
Sâbu Andrei
Ştefan-Ovidiu Dima
Ştefan-Ovidiu Dima
Ştefan-Ovidiu Dima
Ştefan-Ovidiu Dima
Radu Claudiu Fierăscu, Irina Fierăscu
Radu Claudiu Fierăscu, Irina Fierăscu
Nicolae Cristian, Gabor Raluca

Sârbu Andrei, Sandu Teodor, Duldner Monica Mirela,
Iordache Tanţa Verona, Radu Anita-Laura, Zaharia
Anamaria, Florea Ana Mihaela, Cursaru Bogdan,
Georgescu Bianca, Velea Sanda, Deşliu-Avram Mălina,
Ştefan-Ovidiu Dima, Doncea Sanda Maria, Radu
Claudiu Fierăscu, Irina Fierăscu, Dana Vărăşteanu,
Irina Chican, Valentin Rădiţoiu, Luminiţa Wagner,
Monica Raduly, R.M. Ion, Ana-Alexandra Sorescu,
Alexandrina Nuţă, R.M. Grigorescu, Vuluga Zina,
Panaitescu Denis, Corobea Mihai Cosmin, Frone
Adriana, Chiulan Ioana, Nicolae Cristian
Deşliu-Avram Mălina, Ştefan-Ovidiu Dima
Vuluga Zina, Florea Dorel
Vuluga Zina, Corobea Mihai Cosmin
Deaconu Marian
Nicoleta Radu
Deaconu Marian
Page 69 of 112

INCDCP – ICECHIM - Raport de activitate 2018
Comitetul Mondial al Energiei CNR-CME
Institutul Naţional Român pentru
Studiul Amenajării şi Folosirii
Surselor de Energie - IRE
RENAR, Comitet Tehnic
Asociaţia Româna de Pteridologie
Asociaţia Româna de Stiinţa
Polimerilor (ARSP)
Asociaţia de Standardizare din
România, CT 52, 53, 95, 105, 108,
125, 180, 281, 298, 302, 338
Asociaţia
pentru
Protecţia
Consumatorilor – APC România
Reţeaua Naţională de Inovare şi
Transfer Tehnologic ReNITT
Asociaţia Română pentru Transfer
Tehnologic şi Inovare ARoTT

8
9
10
11
12
13
14
15

Deaconu Marian
Bacalum Fănica
Radu Claudiu Fierăscu, Irina Fierăscu
Vuluga Zina, Florea Dorel
Deaconu Marian, Capră Luiza, Bacalum Fănica, Dana
Vărăşteanu, Irina Chican, Marin Cătălina, Marin
Laurenţiu
Deaconu Marian
Centrul de Transfer Tehnologic
Centrul de Transfer Tehnologic

d. participarea în comisii de evaluare, concursuri naționale și internaționale
Participarea în comisiile de evaluare a proiectelor depuse la competițiile naționale
este prezentată comparativ pentru competițiile naționale din 2017 și 2018 în tabelul 8.8.
In tabelul 8.9 este prezentată situația comparativă pentru competițiile internaționale.
Tab. 8.8. Participarea la comisiile de evaluare a proiectelor depuse la competițiile
naționale
Nr.crt.

Program evaluat

1.

Proiecte de
Ecelenței

Finanțare

2.

Tinere Echipe

3.

Proiecte Postdoctorale

Evaluator
a Mihaela Doni, Radu Fierascu, Iordache Verona,
Cristian Petcu
Rodica Mariana Ion, Andrei Sarbu, Cristian
Petcu, Mihaela Doni
Mihaela Doni, Andrei Sarbu , Cristian Petcu

2017

2018
X

X
X

Tab. 8.9. Participarea la comisiile de evaluare a proiectelor depuse la competițiile
internaționale
Nr.crt.

Program evaluat

Evaluator

2017

2018

X

X

1.

Eurostar

2.

COST

3.

IFD Danemarca

4.

NRF Africa de Sud

X

5.

EIT Row Materials KAVA Call Iordache Verona

X

6.

H2020 – FET Open

X

Sarbu Andrei

Cristian Petcu

X
X
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7.

HORIZON 2020, MSCI

8.

H2020 – FET Open

9.

Era.Net MANUNET III

10.

HORIZON 2020, MSCI

X

Mihaela Doni

X

X
X

Rodica Mariana Ion

X

În 2018 cercetători din ICECHIM au făcut parte din comisii de doctorat conform tabel 8.10.

Tab. 8.10. Membri din ICECHIM in Comisii de doctorat în anul 2018
Nr.
crt.
1

Nume
cercetător
Florin Oancea

Nume
doctorand
Mariana
Popescu

2

Luiza Jecu

Mariana Calin

3

Andrei Sarbu

Nita Gabriela

4

Andrei Sarbu

Jana Ghitman

Data
ședință
publică

Titlu teză

Utilizarea uleiurilor
vegetale pentru bioproduse
de uz fitosanitar
Investigarea proprietatilor
biodegradative ale
24 iulie
microfungilor keratinofilici
2018
si a potentialelor aplicatii
practice
Materiale compozite
aprilie
polimerice cu aplicatii în
2018
domeniul apararii si
securitatii nationale
Nanocompozite pe baza de
decembrie
nanoparticule polimerice
2018
cu aplicatie în medicina
25 iulie
2018

IOSUD
USAMV
Bucuresti
Universitatea
BucurestiFacultatea de
Biologie
UPB

UPB

e. personalități științifice ce au vizitat INCD

Tabelul 8.11 prezintă comparativ personalitățile științifice care au vizitat INCDCPICECHIM în cursul anilor 2018 și, respectiv, 2017.
Tab. 8.11. Personalitățile științifice care au vizitat INCDCP-ICECHIM în cursul anilor 2018
și, respectiv 2017.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Personalități
Instituția / Țara
științifice
Prof.
Andrew
Medway School of Pharmacy
Hall

Scopul vizitei

Participare la Simpozionul
PRIOCHEM și vizită institut
Participare la Simpozionul
Prof.
Katri Laaperanta University of
PRIOCHEM si schimb de
Laatikainen
Technology
experienta
Jean FrancoisParticipare PRIOCHEM si
Universite de Toulon
Chaillan
vizita Institut
Prof. Boyko
Instute for Organic Chemistry of Schimb interacademic in
Tsyntsarski
Bulgarian Academy
cadrul proiectului comun
Prof. Bart van
Participare la Simpozionul
Univ. Maastricht
Grinsven
PRIOCHEM

2017

2018

X

X

X

X

X
X

X
X
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Nr.
crt.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Personalități
Instituția / Țara
științifice
Prof.
Leslie
Univ. Of Western Cape RSA
Petrik
Jean-Marie
Universitatea din Mons/Belgia
Raquez
Artur Valente Universitatea din Coimbra
Institutul Norvegian de
Adam Paruch
Bioeconomie
Luc Averous
Universitatea din Strasbourg
Universitatea Rhodes,
Dr. John Mack
Grahamstown, Africa de Sud
Prof.
Leslie
Univ. Of Western Cape RSA
Petrik
Francois- Xavier
Universitatea din Toulon
Perrin
Gary
Chinga- Paper and Fiber
Carrasco
Institute/Norvegia

15.

Chiara Magnani Universitatea din Mons/Belgia

16.

Gholamreza
Djelveh

Institutul Pascal de Clermont
Ferrand, Franta

Scopul vizitei

2017

Discutii tehnice
Vizita de lucru in cadrul unui
proiect bilateral
Proiect Eranet PROWSPER

2018
X

X
X

Proiect Eranet Tandem

X

Vizita Institut
Evaluarea rezultatelor
proiectului Nanocelll

X
X

Discutii tehnice

X

Proiect Eranet PROWSPER

X

Vizita de lucru in cadrul unui
proiect Manunet
Vizita de lucru in cadrul unui
proiect bilateral
Colaborare in domeniul
valorificarii macroalgelor

X
X
X

f. lecții invitate, cursuri și seminarii susținute de personalitățile științifice

invitate
Tabelul 8.12. prezintă comparativ lecțiile invitate, cursurile și seminariile susținute
de personalitățile științifice invitate la INCDCP-ICECHIM în cursul anilor 2018 și, respectiv,
2017.
Tab. 8.12. lecțiile invitate, cursurile și seminariile susținute de personalitățile științifice
invitate la INCDCP-ICECHIM în cursul anilor 2018 și, respectiv, 2017.
Nr. Personalitati
crt. stiintifice
1.

Prof.
Blache

2

Huges Brisset

3

FrancoisXavier Perrin

Institutia / Tara

Tematica

Yves Universite de Toulon - Var /
Chimie computationala
Franta
Universite
Franta
Universite
Franta

de
de

Toulon-Var, Molecularly
imprinted
polymers
Toulon-Var,
Self-healing composites

2018 2017
X
X
X
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g. membri în colectivele de redacție ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse în

baze internaționale de date) şi în colective editoriale internaționale și/sau
naționale.
Această activitate desfășurată de cercetătorii din INCDCP-ICECHIM pentru 2018 și
2017 este prezentată în tabelele 8.13 (Membrii in comitetele de redacție BDI), 8.14
(reviste recunoscute național) și 8.15 (Activitatea de recenzare).

Tab. 8.13. Membri in colectivele de redactie ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse in
baze internationale de date) si in colectivele editoriale internationale si sau nationale în
2018 și 2017
Nr.
crt.

Activitate

Revista

Nume, prenume

2018
1.
2.
3.
4.

Membru in comitetul de
redactie al revistei
Membru in comitetul de
redactie al revistei
Membru in comitetul de
redactie al revistei
Membru in comitetul
ştiinţific al revistei

Current trends in Natural Sciences

Irina Fierascu

Current trends in Natural Sciences

Radu Fierascu

Journal of Science and Arts – JOSA

Luminiţa Eugenia
Wagner

Scientific Bulletin of Valahia
University – section Materials and
Mechanics

Rodica Mariana Ion

2017
1

Colectiv de redactie largit

Materiale Plastice

Sarbu Andrei

2

Membru Editorial Board

Current Trends in Natural Sciences

Irina Fierăscu,

3

Membru Editorial Board

Current Trends in Natural Sciences

Radu Fierăscu

Tab. 8.14. Membri in colectivele de redactie ale revistelor recunoscute national (categoria
B in clasificarea CNCSIS) - 2018
Nr.
Crt.
1.

Activitate

Revista

Membru in comitetul ştiinţific Buletinul Societatii de inginerie
al revistei
chimica

Nume, prenume
Andrei Sarbu
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Tab. 8.15. Activitatea de recenzare realizată de cercetătorii din INCDCP-ICECHIM pentru
diferite reviste în anii 2018 și 2017.
Nr.
Crt.

Numar articole recenzate

Publicatie

Recenzor

2018
1.
2.

2
5

3.

2

4.

1

5.
6.
7.
8.
9.
10.

1
1
2
2
2
2

11.

1

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
4

23.

1

24.

1

25.
26.
27.

9
1
1

28.

1

29.

1

30.

1

31.

1

Herbal Medicine
Industrial Crops and Products
Metallography, Microstructure, and
Analysis
Journal of Thermal analysis and
Calorimetry
Journal of Functional Foods
Caryologia
Analytical methods
Chemistry Central Journal
Current Nutrition and Food Science
Current Organic Chemistry
Journal of Chemical Technology &
Biotechnology,
Material science and Engineering C,
Materiale plastice
Nano
Open Chemistry
Polymer International
Journal of Lightwave Technology
Reactive and Functional Polymers
Journal of Molecular Liquids
European Polymer Journal
Heliyon
Sensors
Ecotoxicology and Environmental
Safety
Chemical Industry & Chemical
Engineering Quarterly (Chem Ind.
Chem. Eng. Q.)
Journal of Molecular Structure
Waste Management
Reactive and Functional Polymers
American Journal of Engineering,
Technology and Society
International Journal of Nanoscience
and Nanoengineering
American Journal of Computer Science
and Engineering
Biomedical and Environmental
Sciences

Radu Fierascu
Radu Fierascu
Irina Fierascu
Irina Fierascu
Irina Fierascu
Irina Fierascu
Andrei Sarbu
Andrei Sarbu
Andrei Sarbu
Andrei Sarbu
Andrei Sarbu
Andrei Sarbu
Andrei Sarbu
Andrei Sarbu
Andrei Sarbu
Andrei Sarbu
Tanta Verona Iordache
Tanta Verona Iordache
Tanta Verona Iordache
Tanta Verona Iordache
Tanta Verona Iordache
Mihaela Doni
Mihaela Doni
Enascuta Cristina
Stefan-Ovidiu Dima
Stefan-Ovidiu Dima
Stefan-Ovidiu Dima
Stefan-Ovidiu Dima
Stefan-Ovidiu Dima
Stefan-Ovidiu Dima
Ana Maria Gurban
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Nr.
Crt.
32.

Numar articole recenzate
1

33.

5

34.

1

35.

6

36.
37.
38.

1
1
1

39.

1

40.

1

41.
42.
43.
44.

1
1
2
1

45.

1

46.

1

47.

1

48.
49.

1
3

50.

1

51.

1

52.

1

53.

3

54.

1

55.

1

56.
57.
58.
59.

1
1
1
1

Publicatie
ACS Applied Materials & Interfaces
MDPI (Nanomaterials, Materials,
Polymers)
ACS Applied Materials & Interfaces
MDPI (Nanomaterials, Materials,
Molecules, Catalysts)
Coatings
Progress in Organic Coatings
Journal of Molecular Liquids
Journal of Industrial and Engineering
Chemistry
Global Journal of Biotechnology and
Biomedical Science
Advances in Environmental Studies
Advances in Environmental Studies
Progress in Organic Coatings
Materials Research Express
ACS Sustainable Chemistry &
Engineering
Journal of Physics
Optoelectronics and Advanced
Materials – Rapid Communication
Materials Chemistry and Physics
Revista de Chimie
Journal of the American Chemical
Society, ja-2018-05088t
Materials, Materials 2018, 11, x FOR
PEER REVIEW
Molecules, Molecules 2018, 23, x; doi:
FOR PEER REVIEW
POLYMER (Elsevier B.V.)
Materials Chemistry and Physics
(Elsevier B.V.)
ACS Sustainable Chemistry &
Engineering
Cellulose, CELS-D-18-00635
Polymers-368531
Journal of Experimental Botany
Pesticide Science

Recenzor
Cristian Petcu
Cristian Petcu
Cristina Lavinia Nistor
Cristina Lavinia Nistor
Raluca Ianchiş
Raluca Ianchiş
Raluca Ianchiş
Raluca Ianchiş
Ioana Cătălina Gîfu
Ioana Cătălina Gîfu
Violeta Purcar
Violeta Purcar
Violeta Purcar
Violeta Purcar
Violeta Purcar
Violeta Purcar
Violeta Purcar
Luminita Wagner
Ioana Chiulan
Ioana Chiulan
Ioana Chiulan
Mihai Cosmin Corobea
Mihai Cosmin Corobea
Adriana Nicoleta Frone
Denis Panaitescu
Zina Vuluga
Florin Oancea
Florin Oancea

2017
1
2
3
4
5

1
1
1
2
1

Arabian Journal of Chemistry
Journal of Molecular Liquids
Colloids and Polymer Science
J. Appl. Polym Sci
Transactions of the Foundry Research

Sarbu
Sarbu
Sarbu
Sarbu
Sarbu

Andrei
Andrei
Andrei
Andrei
Andrei
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Nr.
Crt.

Numar articole recenzate

6
7
8
9
10
11

1
1
1
1
1
4

12

1

13

1

14

1

15

1

16

2

17

2

18

2

19
20
21
22
23

2
1
1
6
1

24

1

25
26
27
28

3
1
1
1

29

1

30

1

31
32
33
34
35
36
37
38
39

1
1
1
1
3
1
1
1
1

Publicatie
Institute
Materiale Plastice
Macromolecular Research
Nanoscale
Materials Today Communications
Reactive and Functional Polymers
Journal of Molecular Structure
American Journal of Engineering,
Technology and Society
International Journal of Nanoscience
and Nanoengineering
American Journal of Computer Science
and Engineering
Journal of Biologically Active Products
from Nature
International Journal of Nanomedicine
Clinical, Cosmetic and Investigational
Dermatology
Merit research Journal of education
and Review
(FI=0.264)
Sensors
Analytical Methods
Biosensors
Industrial Crops and Products
Materials Science & Engineering C
Materials Science in Semiconductor
Processing
Applied Surface Science
Current Trends in Natural Sciences
Thin Solid Films
ACS Applied Materials & Interfaces
Pharmaceutical Development and
Technology
Journal of Industrial and Engineering
Chemistry
e-polymers
Journal of Cleaner Production
Molecular Liquids
Dyes and Pigments
Revista de Chimie
ACS Omega
The Journal of Physical Chemistry
ACS Applied Materials & Interfaces
Materials Research

Recenzor
Sarbu Andrei
Sarbu Andrei
Sarbu Andrei
Marius Ghiurea
Stefan-Ovidiu Dima
Stefan-Ovidiu Dima
Stefan-Ovidiu Dima
Stefan-Ovidiu Dima
Stefan-Ovidiu Dima
Rusăndica Stoica
Nicoleta Radu
Nicoleta Radu
Nicoleta Radu
Mihaela Doni
Mihaela Doni
Mihaela Doni
Radu Claudiu Fierascu
Radu Claudiu Fierascu
Radu Claudiu Fierascu
Irina Fierascu
Irina Fierascu
Cristian Petcu
Cristina Lavinia Nistor
Cristina Lavinia Nistor
Raluca Ianchiş
Raluca Ianchiş
Raluca Ianchiş
Raluca Ianchiş
Valentin Raditoiu
Luminita Wagner
Violeta Purcar
Violeta Purcar
Violeta Purcar
Violeta Purcar
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Nr.
Crt.
40
41
42

Numar articole recenzate

Publicatie

1
1
2

Surface and Coatings Technology
Materiale Plastice
Materials Chemistry and Physics
Journal of Photochemistry and
Photobiology: B: Biology
Polyhedron
Micro & Nano Letter
Journal of Photobiology
African Journal of Engineering
Research
Chemical Papers
Journal of Materials Chemistry
International Journal of Biology
Bioorganic & Medicinal Chemistry
Archives of Medical Science
Journal of Taibah University for
Science
International Journal of Nanomedicine
Clinical, Cosmetic and Investigational
Dermatology
Merit Research Journal of Education
and Review
Net Journal of Agricultural Sciences
Composites Part B
J. of Polymers and Environment
Journal of Nanoparticle Research
Materials Chemistry and Plastics
Karbala Intl. Journal of Modern Science
Applied Surface Science
Composites Part A
Fibers and Polymers
Bio Med Research International

43

1

44
45
46

3
2
3

47

1

48
49
50
51
52

1
1
1
1
4

53

1

54

3

55

1

56

1

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Recenzor
Violeta Purcar
P. Ghioca
R.M. Ion
R.M. Ion
R.M. Ion
R.M. Ion
R.M. Ion
R.M. Ion
R.M. Ion
R.M. Ion
R.M. Ion
R.M. Ion
R.M. Ion
R.M. Ion
N. Radu
N. Radu
N. Radu
N. Radu
Vuluga Z
Vuluga Z
Corobea M.C.
Corobea M.C.
Corobea M.C.
Corobea M.C.
Frone A.
Frone A.
Chiulan I.

8.2. Prezentarea rezultatelor la târgurile și expozițiile naționale și internaționale
a. târguri și expoziții internaționale;
Rezultatele sunt prezentate în tabelele 8.16 și 8.17, pentru 2018 și 2017,
obsevându-se o creștere semnificativă a participării ICECHIM la târgurile și saloanele de
inventică în 2018 față de 2017, precum și a recunoșterii calității participărilor prin numărul
mare de medalii și premii obținute.
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Astfel, în anul 2018 a fost înregistrat număr de 35 participări premiate cu: 7 Diplome de
excelenta ale salonului, 22 Medalii de aur ale salonului, 5 Medalii de argint ale salonului ,
3 Medalii de bronz ale salonului, 38 Premii speciale oferite de institute, universitati.
În anul 2017 a fost înregistrat număr de 9 participări premiate cu: 6 Medalii de aur ale
salonului, 2 Medalii de argint ale salonului, 1 Medalie de bronz a salonului, 8 Premii
speciale oferite de institute, universitati.
Tab. 8.16. Rezultatele obținute la
ICECHIM în 2018.
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

Targuri si expozitii
internationale

târgurile și expozițiile internaționale de INCDCP-

Lucrarile C-D
prezentate de INCDCP

Nume autori

Rezultate obtinute
2018 / Premii,
diplome, medalii

1.Diploma de
excelenta si Medalia
de aur cu mentiune
Cerere brevet
speciala a salonului,
A00919/09.11.2017 2.Diploma de
Solutie pulverizabila
Radu Claudiu
excelenta antimicrobiana pentru
Fierascu, Irina
Universitatea de Stat
tratarea, consolidarea si
Fierascu, Adriana
de Medicina si
protectia suprafetelor
Moanta, Ionela Petre Farmacie "Nicolae
anorganice de cladirilor
Testemitanu" din
si/sau monumentelor
Republica Moldova;
istorice
3. Diploma de
excelenta Asociatia
Salonul International de
Justin Capra
Inventica PROINVENT
Aurelia
Piscureanu,
CLUJ
Brevet RO 127407/2013
Dana Varasteanu,
21-23 martie 2018
Irina Chican, Ion
Diploma de
Emulsii pentru
Popescu, Nicoleta
excelenta - Salonul
conditionarea uleiurilor
Deneanu, Mirela
PROINVENT 2018
si solventilor uzati
Dulama, Elena
contaminati radioactiv
Dumitru
Cerere brevet
A/01061/8.12.2017 1. Diploma de
Procedeu de sinteza a
excelenta - Salonul
Dana Simona
surfactantilor pe baza
PROINVENT 2018
Varasteanu, Irina
de proteine hidrolizate
2. Diploma de
Elena Chican
din colagen si compozitii
excelenta - Asociatia
detergente sau
Justin Capra
cosmetice care ii contin;
Brevet nr.
RO131329/2016
Rodica Mariana Ion,
Composition for
Radu Claudiu
Diploma si medalia
preseverging and
Fierascu, Irina
de aur
restoring surfaces of
Fierascu, Nelu Ion,
chalk monuments
Ioana Raluca
process for preparing
Bunghez
the same
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Nr.
crt.

5.

6.

7.

8.

9.

Targuri si expozitii
internationale

Lucrarile C-D
prezentate de INCDCP

Nume autori

Polieterpoliol tip Petol
36 3 Br Nanomodificat
Laurentiu Marin
cu aluminosilicat
stratificat tip bentonita
Cerere brevet
SALONUL
INTERNATIONAL DE A/00571/04.08.2015,
INVENTII DE LA GENEVA Filme polimerice
imprentate molecular cu
trinitrotoluen depuse pe
suport de TiO2 si
procedeu pentru
EDITIA 46 – Aprilie 2018 obtinerea acestora.

Andrei Sarbu, Tanta
Verona Iordache, Ana
Mihaela Florea,
Steluta Apostol,
Teodor Sandu,
Carmen Lazau,
Traian Rotariu,
Gabriela Nita, Anita
Laura Radu

Rezultate obtinute
2018 / Premii,
diplome, medalii
Diploma de
excelenta si medalia
de aur cu mentiune
speciala

1. Medalia de aur
2. Diploma si premiu
special din partea
asociatiei Tehnopol
din Rusia

1.Medalie de aur a
Salonului
2.Diploma
si
medalie
de
Cerere brevet
excelentadinpartea
A00919/09.11.2017 UMF Carol Davila
Solutie pulverizabila
Bucuresti
Radu Claudiu
antimicrobiana pentru
3.Diploma
de
Fierascu, Irina
tratarea, consolidarea si
excelenta din partea
Fierascu, Adriana
protectia suprafetelor
Universitatii de Stat
Moanta, Ionela Petre
anorganice de cladirilor
de
Medicina
si
si/sau monumentelor
Farmacie
Nicolae
istorice
Testemitanu
din
Republica Modova
4. Diploma Middle
Technical
University
Expozitia Europeana a
Baghdad
Creativitatii si Inovarii
1. Medalie de aur a
EUROINVENT
Salonului
2.Diploma si
Cerere brevet
Moanta Adriana,
medalie de
A00226/28.03.2018 Fierascu Radu
excelenta din partea
17-19 mai 2018, Iasi, Mortare cu proprietati
Claudiu, Petre
UMF Carol Davila
Romania
anitimicrobiene,
Ionela, Mohanu
Bucuresti
destinate protectiei
Ileana,
3. Diploma de
cladirilor si/sau
PaceagiuJenica,
excelenta din partea
monumentelor istorice Fierascu Irina
Hofigal
4. Diploma de
excelenta din partea
USAMV Bucuresti
1.Medalie de bronz a
Development of vegetal
Radu Claudiu
Salonului
extracts and innovative
Fierascu, Irina
2. Diploma si
phytosynthesized
Fierascu, Liliana
medalie de
nanostructured mixtures
Cristina Soare, Mirela excelenta din partea
with phytotherapeutic
Florina Calinescu,
UMF Carol Davila
applications to reduce
Diana Elena Vizitiu, Bucuresti
biocenotic stress in
Camelia Ungureanu
3. Diploma de
horticultural crops
excelenta din partea
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Nr.
crt.

Targuri si expozitii
internationale

Lucrarile C-D
prezentate de INCDCP

Nume autori

Rezultate obtinute
2018 / Premii,
diplome, medalii
USAMV Bucuresti

10.

11.

12.

13.

1. Medalie de argint
a Salonului
2. Diploma si
medalie de
Nanotechnology – an
excelenta din partea
innovative approach
Irina Fierascu, Radu UMF Carol Davila
with development of
Claudiu Fierascu,
Bucuresti
materials and
IoanaPopitiu, Gabriel 3. Diploma de
techniques for
Rustoiu, Alina Ortan excelenta din partea
safeguarding the
Universitatii de Stat
cultural heritage
de Medicina si
Farmacie Nicolae
Testemitanu din
Republica Modova
1. Medalie de bronz
a Salonului
Innovative ferrite/beta- Sorin Marius
2. Diploma si
cyclodextrin core-shell Avramescu, Irina
medalie de
nanocomposites for
Fierascu, Radu
excelenta din partea
removal of inorganic
Claudiu Fierascu,
UMF Carol Davila
and organic pollutants
Angel Vasile Nica,
Bucuresti
from aqueous effluents Alina Elena Olaru
3. Diploma Middle
Technical University
Baghdad

Cerere brevet
A/01061/8.12.2017 Procedeu de sinteza a
Dana Simona
surfactantilor pe baza
Varasteanu, Irina
de proteine hidrolizate
Elena Chican
din colagen si compozitii
detergente sau
cosmetice care ii contin

Expozitia Europeana a Nanotechnology – an
Creativitatii si Inovarii innovative approach
EUROINVENT
with development of

Irina Fierascu, Radu
Claudiu Fierascu,
Ioana Popitiu,

1. Medalie de aur a
Salonului
2. Diploma si
medalie de
excelenta din partea
UMF Carol Davila
Bucuresti
3. Diploma de
excelenta din partea
USAMV Bucuresti
4. Diploma de
excelenta din partea
Universitatii de Stat
de Medicina si
Farmacie Nicolae
Testemitanu din
Republica Modova
1. Medalie de argint
a Salonului
2. Diploma si
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Nr.
crt.

Targuri si expozitii
internationale

17-19 mai 2018, Iasi,
Romania

14.

15.

16.

17.

Lucrarile C-D
prezentate de INCDCP
materials and
techniques for
safeguarding the
cultural heritage
(Proiect)

Nume autori

Rezultate obtinute
2018 / Premii,
diplome, medalii

Gabriel Rustoiu,
Alina Ortan

medalie de
excelenta din partea
UMF Carol Davila
Bucuresti
3. Diploma de
excelenta din partea
Universitatii de Stat
de Medicina si
Farmacie Nicolae
Testemitanu din
Republica Modova
1. Medalie de bronz
Development of vegetal
a Salonului
extracts and innovative Radu Claudiu
2. Diploma si
phytosynthesized
Fierascu, Irina
medalie de
nanostructured mixtures Fierascu, Liliana
excelenta din partea
with phytotherapeutic
Cristina Soare, Mirela
UMF Carol Davila
applications to reduce
Florina Calinescu,
Bucuresti
biocenotic stress in
Diana Elena Vizitiu,
3. Diploma de
horticultural crops
Camelia Ungureanu
excelenta din partea
(Proiect)
USAMV Bucuresti
1. Diploma de
excelenta a
Salonului
2. Diploma de
excelenta – College
Tanta-Verona
of Health and
Iordache, Claudiu
Medical Technology Contingenta
Lazaroaie, Traian
Baghdad, IRAK
hazardurilor CBRN si
Rotariu, Adriana
3. Diploma de
imbunatatirea
Jerca, Adi Ghebaur, excelenta din partea
mijloacelor de
George Surdu, Irina Universitatii de Stat
securitate nationala –
Chican, Ana-Mihaela de Medicina si
SECURE-NET (Proiectul
Florea, Valentin
Farmacie Nicolae
70PCCDI /2018)
Raditoiu, Emeric
Testemitanu din
Bartha
Republica Modova
4. Diploma si
medalie de
excelenta din partea
UMF Carol Davila
Bucuresti
Cerere brevet A2017 - Anca Athanasiu,
00292/ 15.05.2017
Marian Deaconu,
Compozitii liposomale
Mariana Cojocaru,
Diploma si medalia
de dispersii apoase pe
Loti Cornelia Oproiu,
de argint
baza de nanopigmenti
Mircea Ruse, Catalin
modificati si procedeu
Filipescu, Raluca
de obtinere
Senin
Premiul Special si
Activitate de inventica
Cupa pentru
in domeniul
Rodica Mariana Ion
Patrimoniu Cultural
Patrimoniului Cultural
acordat de
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Nr.
crt.

Targuri si expozitii
internationale

Lucrarile C-D
prezentate de INCDCP

Nume autori

Rezultate obtinute
2018 / Premii,
diplome, medalii
Platforma
Archeoinvest

18.

Pelicula filmogena cu
polimer compozit pentru
retentia produsilor de
degradare de pe
Rodica Mariana Ion
suprafetele picturale si
procedeu de obtinere a
acesteia

Diploma si medalia
de aur

19.

Agent de matuire a
vopselelor acrilice

Rodica Mariana Ion

Diploma si medalia
de aur

20.

Compozitie si procedeu
pentru restaurarea
suprafetelor picturale
afectate de sapunuri
metalice

Rodica Mariana Ion

Diploma si medalia
de aur

21.

22.

23.

Paul Niculae Ghioca,
Lorena Iancu, Bogdan
Norocel Spurcaciu,
Ramona Marina
Obtaining process for
Grigorescu, Maria
high-impact strenght
Rapa, Cornel Cincu, Diploma de
composites based on
Alexandra Pica,
excelenta
recovered polypropylene Radita Gardu,
Ecaterina Matei,
Andra Mihaela
Predescu, Cristian
Predescu
Cerere brevet EPO: EP
18464003.5/26.09.2018 Vuluga Zina,
Elizetxea Cristina,
Masterbatch for
Ordonez Mario,
improving the scratch
Corobea MihaiMedalia de argint
resistance of
Cosmin,
Iorga
polymethylmethacrylate
Michaela Doina,
and the process for
Dorel Florea
producing the same
Cerere brevet
Salonul International de
A00919/09.11.2017 Inventii si Inovatii
Solutie pulverizabila
"TRAIAN VUIA"
antimicrobiana pentru
tratarea, consolidarea si
protectia suprafetelor
anorganice de cladirilor
si/sau monumentelor
13-15 iunie 2018,
istorice

Radu Claudiu
Fierascu, Irina
Medalie de aur a
Fierascu, Adriana
Salonului
Moanta, Ionela Petre
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Nr.
crt.

Targuri si expozitii
internationale
Timisoara, Romania

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Lucrarile C-D
prezentate de INCDCP

Cerere brevet
A00226/28.03.2018 Mortare cu proprietati
anitimicrobiene,
destinate protectiei
cladirilor si/sau
monumentelor istorice
Cerere brevet
A00385/30.05.2018 Adsorbenti de tip miezcoaja pe baza de
ciclodextrina si aplicatii
ale acestora in protectia
mediului
Cerere brevet
A/01061/8.12.2017 Procedeu de sinteza a
surfactantilor pe baza
de proteine hidrolizate
din colagen si compozitii
detergente sau
cosmetice care ii contin
Nanotehnologia –
abordare inovativa cu
dezvoltare de materiale
si tehnici pentru
salvgardarea
patrimoniului cultural,
(Proiect)
Dezvoltarea de extracte
vegetale si amestecuri
nanostructurate
fitosintetizate
inovatoare cu aplicatii
fitoterapeutice in
vederea diminuarii
stresului biocenotic in
culturile horticole
(Proiect)
Cerere brevet
Salonul International de
A00919/09.11.2017 Inventii "INVENTICA"
Solutie pulverizabila
antimicrobiana pentru
tratarea, consolidarea si
protectia suprafetelor
anorganice de cladirilor
si/sau monumentelor
27-29 iunie 2018, Iasi,
istorice

Nume autori

Rezultate obtinute
2018 / Premii,
diplome, medalii

Adriana Moanta,
Radu Claudiu
Fierascu, Ionela
Petre, Jenica
Paceagiu, Irina
Fierascu

Medalie de aur a
Salonului

Sorin Marius
Avramescu, Irina
Fierascu, Radu
Claudiu Fierascu,
Alina Elena Olaru,
Corina Bradu

Medalie de aur a
Salonului

Dana Simona
Varasteanu, Irina
Elena Chican

Medalie de aur a
Salonului

Irina Fierascu, Radu
Claudiu Fierascu,
Ioana Popitiu, Liliana Medalie de aur a
Tolas, Gabriel
Salonului
Rustoiu, Constantin
Ioan Inel, Alina Ortan

Radu Claudiu
Fierascu, Irina
Fierascu, Liliana
Cristina Soare

Medalie de argint a
Salonului

Radu Claudiu
Fierascu, Irina
Medalie de aur a
Fierascu, Adriana
Salonului
Moanta, Ionela Petre
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Nr.
crt.

Targuri si expozitii
internationale

Lucrarile C-D
prezentate de INCDCP

România

30.

Cerere brevet
A00226/28.03.2018 Mortare cu proprietati
anitimicrobiene,
destinate protectiei
cladirilor si/sau
monumentelor istorice,

31.

Cerere brevet
A00385/30.05.2018 Adsorbenti de tip miezcoaja pe baza de
ciclodextrina si aplicatii
ale acestora in protectia
mediului

32.

Cerere brevet
A/01061/8.12.2017 Procedeu de sinteza a
surfactantilor pe baza
de proteine hidrolizate
din colagen si compozitii
detergente sau
cosmetice care ii contin

33.

Nanotechnology – an
innovative approach
with development of
materials and
techniques for
safeguarding the
cultural heritage,
(Proiect)

Nume autori

Rezultate obtinute
2018 / Premii,
diplome, medalii

1. Medalie de aur a
Salonului
2. Certificate of
Recognition si
medalie de la
Science, Educational
Adriana Moanta,
an Technology
Radu Claudiu
Platform,
Fierascu, Ionela
Universitatea
Petre, Jenica
Politehnica Bucuresti
Paceagiu, Irina
3. Diploma de
Fierascu
excelenta
Universitatea de Stat
de Medicina si
Farmacie Nicolae
Testemitanu din
Republica Modova
1. Medalie de aur a
Salonului
2. Diploma si
Sorin Marius
medalia de aur UMF
Avramescu, Irina
Carol Davila
Fierascu, Radu
3. Diploma de
Claudiu Fierascu,
excelenta si medalia
Alina Elena Olaru,
de aur Universitatea
Corina Bradu
de Stat de Medicina
si Farmacie Nicolae
Testemitanu din
Republica Modova
1. Medalie de aur a
Salonului
2. Diploma de
Dana Simona
excelenta – USAMV
Varasteanu, Irina
Bucuresti
Elena Chican
3. Diploma de
excelenta – UMF
Carol Davila
Bucuresti
1. Medalie de aur a
Salonului
2. Diploma de
inovare si cupa UMF
Irina Fierascu, Radu
Carol Davila
Claudiu Fierascu,
3. Certificate of
Ioana Popitiu, Liliana
Recognition si
Tolas, Gabriel
medalie de la
Rustoiu, Constantin
Science, Educational
Ioan Inel, Alina Ortan
an Technology
Platform,
Universitatea
Politehnica Bucuresti
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Nr.
crt.

Targuri si expozitii
internationale

Lucrarile C-D
prezentate de INCDCP

Nume autori

Rezultate obtinute
2018 / Premii,
diplome, medalii

1. Medalie de aur a
Salonului
2. Diploma si
Development of vegetal
medalie de aur UMF
extracts and innovative Radu Claudiu
Carol Davila
phytosynthesized
Fierascu, Irina
3. Diploma de
nanostructured mixtures Fierascu, Liliana
excelenta si medalia
with phytotherapeutic
Cristina Soare, Mirela de aur Universitatea
applications to reduce
Florina Calinescu,
de Stat de Medicina
biocenotic stress in
Diana Elena Vizitiu, si Farmacie Nicolae
horticultural crops
Camelia Ungureanu Testemitanu din
(Proiect)
Republica Modova
4. Diploma de
excelenta USAMV
Bucuresti
Cerere brevet A2017 - Anca Athanasiu,
00292/ 15.05.2017
Marian Deaconu,
Compozitii liposomale
Mariana Cojocaru,
Diploma si medalia
de dispersii apoase pe
Loti Cornelia Oproiu,
de aur
baza de nanopigmenti
Mircea Ruse, Catalin
modificati si procedeu
Filipescu, Raluca
de obtinere
Senin

34.

35.

Tab. 8.17. Rezultatele obținute la târgurile și expozițiile internaționale de INCDCP-ICECHIM
în 2017
Nr.
crt.

Târguri și expoziții
internaționale

1

International Warsaw
Inventions Show IWIS
2017

2

Nume autori

Rezultate obținute

Diploma cu medalia
de aur

Composition for paper
deacidification, process
to obtain it and method
for its application

Ion Rodica
Mariana, Doncea
Sanda Maria

Composition for paper
deacidification, process
to obtain it and method
for its application

Ion Rodica
Mariana, Doncea
Sanda Maria

9-11 Octombrie 2017,
Warsaw, Poland
42th International
Invention Show

3

Lucrările C-D prezentate
de INCDCP

Premiul Special
Malaesyan Resarch
and Innovation
Society
Special award
offered by Thailand

Diploma cu medalia
de aur
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Nr.
crt.

Târguri și expoziții
internaționale
09-11 Noiembrie 2017,
Osijek, Croatia

4

5

Lucrările C-D prezentate
de INCDCP

Ion Rodica Mariana,
Ion Nelu, Ioana Raluca
Suica-Bunghez

Medalia de argint a
Salonului

“A process for the
obtaining of Red Mudbased Ceramic Foams

A. Sarbu, T.
Sandu, A. Zaharia,
S. Apostol, R.
Zavoianu, E. L.
Mara, L. Sarbu, F.
Bacalum, R.
Birjega, S.
Vizireanu, A. G.
Olaru, D. Cosasu,
T. Velea, I. A.
Gradinaru, A. L.
Radu, M. Florea,
B. E. Cojocaru, V.
Dragut, T. V.
Iordache, A. M.
Florea

Medalie de argint

Ionita Elena, Cristu
Zoia, Mateescu
Mariana, Deaconu
Marian, Athanasiu
Anca, Alifanti
Constantin,
Tolescu Ciprian,
Oproiu Loti, Ruse
Mircea, Faraon
Victor, Filipescu
Catalin, Cojocaru
Mariana, Ivan
Melania

Diploma si medalia
de bronz

Ion Rodica
Mariana, Doncea
Sanda Maria

Diploma cu medalia
de aur
Diploma si cupa
Universitatii
Politehnica
Bucuresti

Ion Rodica
Mariana, Doncea
Sanda Maria

Diploma cu medalia
de aur
Certificatul de
excelenta al
Portugaliei

Brevet 127640/ 28 10
2016

6

DECONTAMINATION
PROCEDURE OF
WASTEWATERS WITH DYES
CONTENT FROM TEXTILE
INDUSTRIE BOPI nr. 10 /
2016

Composition for paper
deacidification, process
to obtain it and method
for its application

7

Patent no. EP2626464
Expozitia Internationala
Specilizata
“INFOINVENT”

8

Rezultate obținute

Paste-gel for desulphurization
of calcareous stone surfaces
and process for preparing and
applying the same

Expozitia Europeana a
Creativitatii si Inovarii
EUROINVENT

25 -27 mai 2017, Iasi,
Romania

Nume autori

Composition for paper
deacidification, process
to obtain it and method
for its application

15-18 Noiembrie 2017,
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Nr.
crt.

Târguri și expoziții
internaționale

Lucrările C-D prezentate
de INCDCP

Nume autori

Rezultate obținute

Chisinau, Republica
Moldova

9

Composition for paper
deacidification, process
to obtain it and method
for its application

Ion Rodica
Mariana, Doncea
Sanda Maria

10

Proiect 121 PED/2017

R.C. Fierascu, I.
Fierascu, A.
Moanta

Salonul International de
Inventii "INVENTICA"

Brevet 127640/ 28 10
2016

11

28-30 Iunie 2017, Iasi,
România

DECONTAMINATION
PROCEDURE OF
WASTEWATERS WITH DYES
CONTENT FROM TEXTILE
INDUSTRIE BOPI nr. 10 /
2016

Ionita Elena, Cristu
Zoia, Mateescu
Mariana, Deaconu
Marian, Athanasiu
Anca, Alifanti
Constantin,
Tolescu Ciprian,
Oproiu Loti, Ruse
Mircea, Faraon
Victor, Filipescu
Catalin, Cojocaru
Mariana, Ivan
Melania

Diploma cu medalia
de aur
Diploma si medalie
Forumul
Inventatorilor _
inventica 2017
Diploma si medalia
de aur, Diploma de
Excelenta cu
mentiune speciala
din partea
Universitatii de
Stat de Medicină şi
Farmacie “Nicolae
Testemiţanu” – R.
Moldova

Diploma si medalie
Formul
Inventatorilor Inventica 2017

b. târguri și expoziții naționale.
În 2018 ICECHIM nu a identificat în timp util târguri și expoziții naționale la care să
participe pentru prezentarea rezultatelor de cercetare-dezvoltare, iar participarile din 2017 sunt
prezentate în Tabel 8.18.
Tab. 8.18. Participare ICECHIM la târgurile și expozițiile naționale de INCDCP-ICECHIM în
2017
Nr.
crt.

Târguri și expoziții
internaționale

1

Romanian Research
Salon "Conceived in
Romania" 2017,
Bucuresti, October
25-27

Lucrările C-D prezentate
de INCDCP
Presentation of the
results obtained by
ICECHIM within IZADINANO2INDUSTRY project
(masterbatch for
improving of scratch
resistance of PMMA)

Nume autori

Rezultate obținute

Vuluga Zina
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8.3. Premii obținute prin proces de selecție/distincții etc
În afara premiilor obținute în cadrul participărilor la târguri și expoziții, INCDCPICECHIM a obținut o serie de premii în cadrul competițiilor de premiere a rezultatelor
cercetării organizate de UEFISCDI, articole și brevete, confor Tabel 8.19. Se observă o
creștere cu aprox. 20 % a numărului de premii în 2018 față de 2017, pentru ambele tipuri
de rezultate.
Tab. 8.19. Premii obținute la competițiile de premiere a articolelor și brevetelor.
Nr.
crt.

Număr lucrari premiate
Tip rezultat

Tip Competitie

1

Articole

Premierea rezultatelor
Cercetarii – articole
PRECISI

2

Brevete

Premierea rezultatelor
Cercetarii – brevete
PRECBVT

2017

2018

23

29

14

18

8.4. Prezentarea activității de mediatizare
a. extrase din presă (interviuri)
b. participare la dezbateri radiodifuzate / televizate.

In tabelul 8.20. sunt prezentate activitățile de mediatizare realizate în 2018.
Tab. 8.20. Activitățile de mediatizare realizate în 2018.
Nr.
crt.

a)

Mediatizare in presa scrisa

Tematica

Persoana

extrase din presa (interviuri):

1.

https://www.servuspress.ro/medalie-din-aurpentru-un-proiect-complex-in-care-este-angrenatmuzeul-din-deva_157565.html

Proiect de cercetare – 50 PCCDI

Radu Claudiu
Fierascu, Irina
Fierascu

2.

https://glasul-hd.ro/medalie-de-aur-pentru-muzeulProiect de cercetare – 50 PCCDI
devean-la-salonul-international-traian-vuia/

Radu Claudiu
Fierascu, Irina
Fierascu

3.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/medalie-deProiect de cercetare – 50 PCCDI
aur-pentru-muzeul-devean/

Radu Claudiu
Fierascu, Irina
Fierascu

4.

http://www.ziare.com/deva/stiriactualitate/medalie-de-aur-pentru-muzeul-devean7323638

Radu Claudiu
Fierascu, Irina
Fierascu

Proiect de cercetare – 50 PCCDI
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Nr.
crt.

Tematica

Mediatizare in presa scrisa

Persoana

5.

https://ziarulexclusiv.ro/2018/05/29/medalie-deargint-la-salonul-de-inventica-euroinvent-pentrumuzeul-civilizatiei-dacice-si-romane-din-deva/

Proiect de cercetare – 50 PCCDI

Radu Claudiu
Fierascu, Irina
Fierascu

6.

https://www.servuspress.ro/proiect-de-peste-cincimilioane-de-lei-la-muzeul-civilizatiei-dacice-siProiect de cercetare – 50 PCCDI
romane-deva_153404.html

Radu Claudiu
Fierascu, Irina
Fierascu

7.

http://www.ziare.com/deva/stiriactualitate/proiect-de-peste-cinci-milioane-de-lei- Proiect de cercetare – 50 PCCDI
la-muzeul-civilizatiei-dacice-si-romane-deva-7211332

Radu Claudiu
Fierascu, Irina
Fierascu

8.

https://www.avantulliber.ro/2018/03/21/mcdrdeva-partener-intr-un-proiect-pentru-monitorizareaProiect de cercetare – 50 PCCDI
conservarea-protectia-si-promovarea-patrimoniuluicultural-romanesc/

Radu Claudiu
Fierascu, Irina
Fierascu

9.

http://hunedoaralibera.ro/proiect-multidisciplinarla-muzeul-devean/

Proiect de cercetare – 50 PCCDI

Radu Claudiu
Fierascu, Irina
Fierascu

10.

http://www.accentmedia.ro/muzeul-din-devaProiect de cercetare – 50 PCCDI
implicat-intr-un-proiect-multidisciplinar_30419.html

Radu Claudiu
Fierascu, Irina
Fierascu

11.

http://cronicavj.ro/wp/?p=72502

Proiect de cercetare – 50 PCCDI

Radu Claudiu
Fierascu, Irina
Fierascu

12.

https://glasul-hd.ro/monumentele-din-judet-vor-fiProiect de cercetare – 50 PCCDI
monitorizate-din-satelit/

Radu Claudiu
Fierascu, Irina
Fierascu

13.

https://ordineazilei.ro/parteneriat-cu-institutiiimportante-din-tara-muzeul-civilizatiei-dacice-siromane-deva-deruleaza-proiectul-ro-cher/

Proiect de cercetare – 50 PCCDI

Radu Claudiu
Fierascu, Irina
Fierascu

14.

http://www.replicahd.ro/muzeul-din-deva-partenerProiect de cercetare – 50 PCCDI
intr-un-proiect-de-anvergura/

Radu Claudiu
Fierascu, Irina
Fierascu

15.

http://ziarulexclusiv.ro/2018/03/20/mcdr-devapartener-intr-un-proiect-pentru-monitorizareaconservarea-protectia-si-promovarea-patrimoniuluicultural-romanesc/

Radu Claudiu
Fierascu, Irina
Fierascu

Proiect de cercetare – 50 PCCDI

participare la dezbateri radiodifuzate / televizate:
1.

Radio Romania Actualități

Concursuri angajare ICECHIM –
proiecte PCCDI

Mihaela Doni

2.

Radio Romania Actualități

Soluții tehnologice pentru agenții
economici oferite de ICECHIM

Mihaela Doni

3.

https://radioromaniacultural.ro/ro-chermonitorizarea-conservarea-protectia-si-promovarea- Proiect de cercetare – 50 PCCDI
patrimoniului-cultural-romanesc/

4.

Radio Romania Cultural

Hidrogeluri si Polimeri imprentati
molecular

Andrei Sarbu

5.

Radio Romania Cultural

Polimeri imprentati molecular

Tanta Verona
Iordache

6.

Stiinta in cuvinte potrivite, Radio Romania Cultural

Plasticul, noua specie de pradator
acvatic

Andrei Sarbu

7.

Stiinta in cuvinte potrivite, Radio Romania Cultural

Premiul Nobel pentru Chimie 2018

Florin Oancea

Radu Claudiu Fierascu
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9. Prezentarea gradului de atingere a obiectivelor stabilite prin strategia
de dezvoltare a INCD pentru perioada de acreditare (certificare).
Obiectivul general ale activităților CDI desfășurate în cadrul INCDCP-ICECHIM,
stabilit prin strategia de dezvoltare, de atingere și menținere a excelenței în domeniile de
nișă, este în consonanță cu Strategia Națională PNCDI și în Planul Naţional de CercetareDezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015 - 2020 - PNCDI III (HG 583/2015).
Obiectivele specifice ale acestei Strategiei de dezvoltare instituțională a INCDCPICECHIM sunt:
(i) valorificarea şi difuzarea cunoștințelor şi rezultatelor de cercetare prin
creșterea producției științifice și a

calității acesteia și accentuarea transferului

tehnologic;
(ii) acordarea de servicii științifice şi tehnologice de înalt nivel în domenii
prioritare prin continua dezvoltare a infrastructurii și a resursei umane;
(iii) consolidarea colaborărilor și parteneriatelor cu mediul economic privat prin
realizarea de proiecte în parteneriat, contracte directe, utilizarea instrumentelor de
finanțare a transferului de cunoaștere și sprijinirea dezvoltării start-up-urilor inovative și a
spin-off-urilor;
(iv) creşterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internațional prin
participarea la proiecte de cercetare internaționale, stagii de lucru în străinătate și
stimularea (co)publicării în cele mai citate 10% publicații din baze de date consacrate.
Comisia de experți evaluatori care a realizat raportul privind evaluarea şi
clasificarea în vederea certificării INCDCP-ICECHIM a avut următoarele recomandări:


Creşterea vizibilității internaționale prin publicarea de lucrări în reviste cu
factor de impact mare;



Îmbunătăţirea depunerii brevetelor de invenții (prin protejarea domeniilor
si nu a rezultatelor punctuale) folosind serviciile oferite de către consultanți
specializați in protejarea proprietății intelectuale;



Concentrarea cercetătorilor în echipe de cercetare în domenii cheie sub
conducerea unor lideri cu experiența științifica dovedită în domeniu;



Calitatea instruirii tinerilor cercetători trebuie îmbunătățita prin obținerea de
către cercetătorii cu rezultate din institut a titlului de conducători abilitați
pentru coordonarea tezelor de doctorat în cadrul instituției.

Gradul de atingere a obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare a INCDCPICECHIM este de 90%. La această evoluție pozitivă au contribuit:
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Implementarea a 10 Proiecte Complexe PCCDI, dintre care 6 în coordonare,
prin care au fost create peste 40 noi posturi de cercetători tineri și s-a
dinamizat activitatea din cadrul echipelor de cercetare ale INCDCP-ICECHIM;



Finanțarea prin proiectul PFE măsurilor prevăzute în Planul de dezvoltare
instituțională, al cărui scop final este edificarea unui institut de excelență,
care să contribuie la dezvoltarea științifică şi tehnologică a societății prin
transferul cunoștințelor către sectorul productiv, adaptarea activităților de
cercetare-dezvoltare la cerințele societății, oferirea de soluţii la problemele
din domeniul chimiei şi promovarea instruirii personalului calificat, pentru a
lega sistemul de cercetare şi mediul de afaceri.

In cele ce urmează va fi detaliat stadiul implementării recomandărilor Comisiei de
experți evaluatori, pentru a se demonstra atingerea obiectivelor stabilite.
9.1. Creşterea vizibilității internaționale prin publicarea de lucrări in reviste cu
factor de impact mare
La nivelul institutului au fost întreprinse o serie de acțiuni destinate îmbunătățirii
activității de publicare a cercetătorilor din cadrul INCDCP-ICECHIM. ICECHIM este membru
fondator al Asociației Universităților, Institutelor de Cercetare – Dezvoltare şi Bibliotecilor
Centrale Universitare din România ANELIS PLUS, participând în ultimii 4 ani la cele două
proiecte de acces la resursele electronice de informare documentare prin achiziția de baze
de date / platforme fulltext şi baze de date bibliografice și bibliometric. Inițial accesul a
fost la ISI Thompson Web of Science, Science Direct, Springer și ProQuest. Din 2017 accesul
s-a extins și la Scopus, ACS, Wiley și Nature. S-a realizat inclusiv asigurarea accesului mobil
la publicații şi baze de date internaționale on-line.
Au fost realizate sesiuni de instruire privind utilizarea

și valorificarea tuturor

funcțiilor asociate bazelor de date și platformelor la care a fost achiziționat accesul. Un
exemplu este EndNoteTM, pentru gestionarea utilizării referințelor bibliografice, inclusiv a
plug-in-ul EndNote Web Cite-While-You-Write, pentru a insera referințe şi pentru a edita
citate şi bibliografii în timpul scrierii lucrările în Word. Un alt exemplu este cel al
platformei Epedia – enformation, prin care se primește asistență în vederea publicării,
inclusiv în regim Open Access, și servicii de corectură, editare și formatare a materialului
în vederea publicării.
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Consiliul Științific a adoptat factorul de impact al articolelor publicate ca un
criteriu major pentru evaluarea activității profesionale a cercetătorilor. De asemenea,
articolele publicate se departajează în funcție de poziția acestora în cadrul unor domenii.
Lucrările publicate în reviste cotate în primul sfert (Q1 – zona roșie) au o pondere mai
mare la evaluarea activități decât cele de pe sfertul al doilea (Q2 – zona galbenă).
Toate aceste măsuri s-au reflectat în evoluția numărului de lucrări publicate
indexate WoS și a factorului de impact cumulat al acestora, în fiecare an din ultimii 6 ani
(2013-2018) este prezentată în figura 9.1. Tendința este de creștere a numărului de lucrări
și a calității acestora. Reculurile din anii 2014 și 2016 sunt asociate organizării în valuri a
competițiilor pentru proiectele PN2, respectiv PN3, care afectează procesul de redactare și
finalizare a articolelor (Un proiect depus în calitate de director de proiect / coordonator
înseamnă un articol mai puțin scris).
Un alt aspect relevant pentru creșterea continuă a calității articolelor publicare
este dat de faptul că în prezent autorii articolelor premiate (practic din primele 50%
reviste ale unui domeniu) fac parte din toate echipele institutului. De asemenea trebuie
menționat faptul că în 2016 a fost publicat un articol cu autor din INCDCP-ICECHIM cu
factor de impact 37,369 (Yoshikawa, M., Tharpa, K., & Dima, Ş. O. (2016). Molecularly
Imprinted Membranes: Past, Present, and Future. Chemical reviews, 116, 11500).

Fig.9.1. Evoluția numărului de lucrări, a factorului de impact cumulat, și a numărului de
lucrări premiate în cadrul apelurilor PN2 / PN3 de premiere a rezultatelor cercetării
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Creșterea factorului de impact cumulat, în condițiile în care numărul de articole
înregistrează foarte ușoare creșteri, demonstrează o creștere a calității și vizibilității
internaționale, ca și o creștere semnificativă a factorului de impact al articolelor
publicate. Factorul de impact mediu în 2018 a trecut de valoarea 2. In ultimii ani au fost
publicate de către cercetătorii din institut articole în reviste din grupul Nature (ca de ex.
Scientific Report).
Această tendință de creștere a calității este vizibilă și dacă se analizează evoluția
numărului de lucrări premiate în cadrul apelurilor PN2 / PN3 de Premiere a rezultatelor
cercetării. Tendința este similară, de creștere a calității lucrărilor publicate.
Creșterea vizibilității internaționale s-a realizat și prin organizarea simpozioanelor
internaționale de către INCDCP-ICECHIM, inclusiv a simpozionului fanion PRIOCHEM, a unor
workshop-uri exploratorii și a unor reuniuni COST. Pentru a ilustra rolul unor astfel de
acțiuni în creșterea vizibilității și a calității articolelor mentționăm rezultatele organizării
reuniunilor acțiunilor COST FA 1105 și FA1206: 2 stagii de scurtă durată pentru tineri
doctoranzi cu 3 co-publicații (inclusiv una în curs de publicare la PloS One) și 4 propuneri
de proiecte ERA.NET (dintre care una aprobată la finanțare).
Acțiunile care sunt în curs pentru a susține creșterea în continuare a calității
lucrărilor sunt cele referitoare la: (i) perfecționarea criteriului de evaluare profesională,
prin considerarea, alături de factorul de impact, și a poziției revistei în cadrul domeniului
științific și (ii) implementarea sistemului open science.
Continuarea

creșterii

vizibilității

internaționale

și

a

calității

publicațiilor

cercetătorilor din INCDCP-ICECHIM se va realiza potrivit cadrului strategic definit de noile
orientări la nivelul UE.
9.2. Îmbunătăţirea depunerii brevetelor de invenții, prin protejarea domeniilor si
nu a rezultatelor punctuale
Comisia de experți a recomandat implementarea acestei măsuri prin utilizarea
serviciilor oferite de către consultanți specializați in protejarea proprietății intelectuale.
Întrucât nu au fost disponibile până în prezent fonduri pentru o astfel de abordare, la
nivelul institutului s-a procedat la: (i) continua perfecționare a

serviciilor oferite de

Compartimentul de protecție intelectuală în această direcție și (ii) includerea în cadrul
proiectului de transfer de cunoaștere ”Procedee secvențiale de închidere a

fluxurilor

laterale din bioeconomie şi (bio)produse inovative rezultate din acestea – SECVENT” a unui
Page 93 of 112

INCDCP – ICECHIM - Raport de activitate 2018
serviciu oferit de consultanți pentru îmbunătățirea suplimentară a depunerii brevetelor de
invenție.
Exemple de proiecte desfășurate în cadrul perioadei analizate, în cadrul cărora s-a
realizat o protejare a domeniului și nu numai a rezultatelor punctuale sunt: PN-II-PT-PCCA2011-3.2-0083, Sistem integrat de obținere a combustibilului sintetic pentru aviație din
biomasa algală – ALGAL-SAF și PN-II-PT-PCCA-2013-4-0846

Managementul complex al

resturilor vegetale în sistemele de agricultură conservativă – CERES. In cadrul proiectului
ALGAL-SAF au fost depuse 10 cereri de brevet de invenție (OSIM + PCT), care protejează
tulpina de alge utilizată, procedeul de cultivare, procedeul de prelucrare a lipidelor microalgale, catalizatorul.

In cadrul proiectului CERES au fost depuse 15 cereri de brevet,

pentru procedeul de selecție al tulpinilor microbiene utilizate pentru managementul
resturilor vegetale, tulpinile cu astfel de caracteristici, analogii de strigolactone care
potențează acțiunea microorganismelor benefice,

modalităților de formulare a

microorganismelor și a analogilor de strigolactone, procedeelor de aplicare.
Proiectul POC Secvent are drept scop creșterea eficienței economice a
întreprinderilor partenere, prin dezvoltarea și implementarea unor soluții tehnologice
inovative de (bio)procesare a subproduselor din lanțurile valorice ale bioeconomiei, pentru
recuperarea şi/sau formarea de componente cu valoare adăugată şi utilizarea acestora
pentru (bio)produse cerute de piață. Fiecare întreprindere interesată (dintre cele care șiau exprimat expresii de interes, sau dintre cele care-și vor manifesta interesul în urma
activităților de tip A) va beneficia de dezvoltarea unei tehnologii / produs în parteneriat
cu echipele de cercetare din INCDCP-ICECHIM (în cadrul activităților de tip C sau D), pe
baza cunoștințelor existente la INCDCP-ICECHIM și serviciilor noi / îmbunătățite oferite.
Cunoștințele și serviciile noi / îmbunătățite care se vor oferi întreprinderilor în
timpul și ca urmare a implementării proiectului Secvent (și a proiectelor subsidiare) sunt
sintetizate în fig. 9.2.
Serviciile noi / îmbunătățite oferite întreprinderilor in timpul și ca urmare a
implementării proiectului sunt

servicii de cercetare, inovare și transfer tehnologic

caracterizate prin utilizarea semnificativă a tehnologiei de experimentare de înalt
randament. Această abordare implică experimente programate, cu varierea concomitentă
a mai multor parametri experimentali, specifici proceselor / produselor solicitate de
întreprinderi și/sau a efectuarea în paralel a (bio)testelor necesare pentru optimizarea
soluțiilor tehnologice necesare întreprinderilor pentru procesarea co/sub-produselor sau
pentru formularea (bio)produselor. Acest tip de servicii se caracterizează printr-o serie de
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avantaje, dintre care cel mai important este cel al accelerării proceselor de transfer de
tehnologii optimizate pentru ridicarea la scară, datorită unui timp mai redus de
experimentare.
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Fig.9.2. Cunoștințele și serviciile noi / îmbunătățite pentru dezvoltarea procedeelor
biotehnologice (cu fonturi italice) care se vor oferi întreprinderilor (menționate prin
acronim în contur punctat de culoare roșie) în timpul și ca urmare a implementării
proiectului Secvent.

Gradul de noutate în context național și internațional comparativ cu ceea ce
există pe piață, al serviciilor noi / îmbunătățite oferite întreprinderilor prin proiectul
Secvent, este determinat de abordarea integrată și interconectată (fig.9.2), destinată
închiderii unor lanțuri valorice din bio-economie, prin procese secvențiale / în cascadă.
Co/sub-produsul unui procedeu biotehnologic, aplicat în primele etape unui co/sub-produs
agro-industrial inițial, devine materie primă pentru un alt procedeu biotehnologic –
simbioză industrială.
Pentru a asigura o protejare eficientă a soluțiilor tehnice brevetabile se vor utiliza
servicii de consiliere pentru protejarea IP, furnizare de consilieri de proprietate
intelectuală recunoscuți, ca și servicii de documentare furnizate de OSIM. Aceste servicii
vor asigura o mai bună prezentare a noutății și originalității soluțiilor tehnice, cu o
descriere adecvată a pasului inventiv, pentru obținerea rapidă și sigură de titluri de
proprietate naționale (OSIM) și internaționale (EPO, USTPO, WIPO). Prin proiectul Secvent
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se urmărește depunerea a cel puțin 35 de cereri de brevet de invenție (din care cel puțin 5
internaționale – 2 EPO, 3 USTPO).

9.3. Concentrarea cercetătorilor în echipe de cercetare in domenii cheie sub
conducerea unor lideri cu experiența științifică dovedită în domeniu
Procesul de concentrare a fost un proces care s-a realizat treptat și continuă să se
realizeze. Unele echipe de mici dimensiuni au fost absorbite de echipe mai mari, pentru a
crește performanța. Astfel echipa 3 a fost preluată de echipa 11, care deși era mică
beneficiază de experiența deosebită a liderului ei, care este una dintre cei 3 conducători
de doctorat care activează în institut. De asemenea, de la echipa 11 au migrat la echipa 7
doi cercetatori aflați în plină dezvoltare profesională, unul dintre aceștia preluând
conducerea echipei 7, observându-se ulterior o evoluție foarte bună a acestei echipe.
Echipele de cercetare cu performanță sub media pe institut au un plan de
redresare, care implică realizarea unor proiecte subsidiare de tip C în cadrul proiectului
POC SECVENT și/sau a unor proiecte de tip ”Cec de inovare”. Dacă în termen de 12 luni nu
se obțin rezultate semnificative, care să contribuie decisiv la redresarea lor, echipele vor fi
desființate, cu preluarea cercetătorilor care au performanțe peste medie de celelalte
echipe.
9.4. Obținerea abilitării de către cercetătorii din institut
Au fost implementate măsuri (de exemplu recunoașterea abilitării ca performanță
profesională care se punctează în cadrul criteriilor de evaluare profesională) care să
accelereze procesul de obținere a abilitării de către cercetători din institut. Au fost
abilitați până în prezent dr. Doina Dimonie (2016, UPB București, Chimia aplicată și Știința
materialelor, materiale multifazice) și dr. Florin Oancea (2015, USAMV București,
Biotehnologie, biostimulanți pentru plante). Cei doi abilitați s-au adăugat celuilalt
conducător de doctorat din INCDCP-ICECHIM, prof. dr. Rodica-Mariana Ion, Universitatea
Valahia, Târgoviște.
De asemenea, sunt încurajați să se abiliteze toți cercetătorii din ICECHIM care
îndeplinesc condițiile de abilitare și se pot afilia unui IOSUD deja constituit. În viitor va fi
evaluată posibilitarea înființării propriului IOSUD al ICECHIM, în special având în vedere
numarul mare de cercetători aflați la începutul carierei, angajați în institut.
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In concluzie, apreciem că recomandările Comisiei de experți sunt implementate în
proporție de aproximativ 90%. Este necesară continuarea procesului de concentrare a
cercetătorilor în echipe puternice, care acționează în domenii cheie.

10. Surse de informare și documentare din patrimoniul științific și tehnic al
INCD.
Patrimoniul ştiinţific şi tehnic al INCDCP-ICECHIM cuprinde următoarele surse de
informare și documentare:


Biblioteca INCDP-ICECHIM, care conține:

(i) un fond de carte; (ii) un fond de

reviste românești şi străine și (iii) enciclopedii, de Chimie Organică și de Chimie
Anorganică
Biblioteca

INCDCP-ICECHIM

are

colecția

completă a revistelor românești de specialitate
din

domeniul

chimiei

aplicate,

datorită

continuității în ceea ce privește abonamentul
la:
- Revista Materiale Plastice
- Revista de Chimie
Este în derulare acțiunea de realizare a Catalogului electronic - Depozit
instituțional al publicațiilor din biblioteca INCDCP - ICECHIM.



Arhiva tehnică ICECHIM, care conține lucrările științifice rezultate din contractele
de cercetare.



Acces electronic la un număr mare de resurse de documentare prin asociația Anelis
Plus
În anul 2012 INCDCP-ICECHIM a participat în calitate de fondator la crearea
Asociației Universităților, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare şi Bibliotecilor
Centrale Universitare – Anelis Plus, cu scopul reprezentării intereselor de
informare şi documentare a cercetătorilor, prin achiziţia de resurse electronice de
informare științifică.
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ICECHIM participă activ la desfășurarea activităților, deținând şi un loc în Consiliul
Director al acestei asociații.
În data de 18 iulie 2017, a fost semnat, de către Asociația Anelis Plus, MDRAPFE și
MCI, în cadrul Programului Operațional Competitivitate, contractul de finanțare pentru
Proiectul Acces național electronic la literatura științifică pentru susținerea sistemului
de cercetare și educație din România – Anelis Plus 2020, proiect evaluat în luna
decembrie 2016. Proiectul a fost înregistrat la MDRAPFE (1/Axa 1/18.07.2017),

la MCI

(2063/14.07.2017) și la Asociația Anelis Plus ( 2160/18.07.2017).
Prin acest Proiect, Asociația acoperă 75% din costurile totale, prin absorbția de
fonduri nerambursabile, urmând ca procentul de 25% să fie asigurat prin cofinanțarea de
către instituțiile membre participante în Proiect. Conform cerințelor din Ghidul
solicitantului, proiectul a fost dezvoltat pe două componente majore, obligatorii și
echivalente ca importanță:
Componenta 1: Dezvoltarea unui depozit național de documente științifice, prin
achiziția de arhive de publicații electronice de specialitate, pentru a asigura accesul
comunității științifice la informații care să acopere perioade extinse de timp pe domenii/
tipuri de documente diverse. Aceasta componenta nu a fost obiectul contractelor
anterioare (ANELIS şi Capacități), condiție obligatorie pentru accesarea fondurilor
nerambursabile.
Componenta 2: Asigurarea accesului comunității științifice din România la resurse
electronice științifice (cele mai importante platforme electronice de reviste științifice în
format text integral din lume, astfel încât să se asigure continuitatea accesului la minim
60% din literatura științifică de cercetare cu factor de impact relevant ISI Clarivate și baze
de date bibliografice și bibliometrice), în scopul susținerii cercetării.
Unul dintre indicatorii de realizare prevăzuți este și numărul de arhive cu reviste
de specialitate în text integral achiziționate.
Instituțiile membre în Asociație au fost invitate să își exprime opțiunile referitoare
la cele 2 componente ale noului Proiect: C1. Arhive de reviste electronice și cărți
electronice) și C1. Acces, luând în considerare cele precizate anterior, pe baza ofertelor de
preț transmise de editurile furnizoare.
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Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie –
ICECHIM București, a solicitat accesul la următoarele resurse electronice privind literatura
științifică de cercetare, pentru anul 2018:
1. Acces la Platforme / colecții de reviste şi Baze de date bibliografice


ScienceDirect Freedom Collection Journals



Springerlink Journals



Web of Science - Clarivate Analytics



Scopus Elsevier



Wiley Journals



American Chemical Society



Nature



Wiley Journals

2. Arhive


ScienceDirect Arhive naționale



ScienceDirect Arhive curente



Springer Archives



Web of Science - Core Collection, InCites Journal Citation Reports, Derwent

Innovations Index, Clarivate Analytics


Wiley Journals

3. Cărți electronice
Pentru aceste resurse cercetătorii au acces de la calculatoarele din rețeaua
institutului (pe bază de IP instituțional), iar un număr de 87 de cercetători au și acces
mobil, pe bază de cont personal cu parolă, din diferite locații din afara institutului,
permițând efectuarea unei documentări științifice şi în timpul liber.
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11. Măsurile stabilite prin rapoartele organelor de control și modalitatea
de rezolvare a acestora.
In anul 2018 organele de control au efectuat 9 controale, astfel:
-

un control a fost efectuat de catre Directia Generala de Politie a Municipiului

Bucuresti, pentru controlul gestionarii substantelor toxice si a deseurilor;
-

un control a fost efectuat de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei

de Munca, Bucuresti, pentru Verificarea respectarii prevederilor Legii nr. 76/2002
cu modificarile si completarile ulterioare;
-

un control a fost efectuat de catre Comisia Nationala pentru Controlul

Activitatilor Nucleare, pentru verificarea indeplinirii conditiilor de securitate
radiologica conform Legii 111/1996;
-

6 controale ale Directia Generala Regionala a Finantelor Publice – Bucuresti,

Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii pentru urmărirea modul de
derulare a proiectului POC Secvent – nedeductibilitate TVA
In urma controalelor nu s-au constatat incalcari ale legalitatii si nu s-au aplicat
sanctiuni.

12. Concluzii.
În anul 2018 au fost realizate obiectivele cuprinse în Strategia de dezvoltare
instituţională a INCDCP-ICECHIM 2016-2020 şi în Planul anual de Management, prin
desfăşurarea cu prioritate a următoarelor activităţi:


Dezvoltarea resursei umane prin agajarea a 40 de tineri cercetatori în

cadrul proiectelor complexe PCCDI


Dezvoltarea infrastructurii prin achiziţionarea de aparatură de cercetare

modernă în valoare totală de 1770678 lei.


Asigurarea accesului cercetătorilor la bazele de date de cercetare, prin

cofinanţarea cu 86000 lei a contractului de capacităţi ANELIS PLUS

prin

Dezvoltarea activităţilor de transfer tehnologic a rezultatelor cercetărilor,
Filiala

INCDCP-ICECHIM-Călăraşi,

CTT-ICECHIM

Bucureşti,

Spin-off-ul

SOLVAGROMED, Punctul de lucru ICECHIM de pe platforma ICPAO Mediaş, Clusterul
AGRIBIOTECH- Călăraşi
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Valorificarea rezultaelor cercetării prin licențierea neexclusivă a unui brevet

de invenție și a unei cereri de brevet.


Creşterea numărului de contracte de cercetare cu agenţi economici prin

intermediul proiectului POC Secvent pe care ICECHIM îl implementează în perioada
2016 – 2021.


Îndeplinirea indicatorilor proiectelor în ceea ce priveşte diseminarea

rezultatelor cercetărilor, la nivel naţional şi internaţional, prin:


Publicarea a 86 de articole în reviste cotate ISI, cu un factorul de
impact fiind aproape dublat (192,3) fata de anul anterior



publicarea a 14 articole în reviste de specialitate fără cotaţie ISI



publicarea a 2 cărți di 25 capitole în cărţi de specialitate



prin participarea cu 255 lucrări la manifestări ştiinţifice / conferinte
internaţionale



Creșterea numărului de participări la târguri și manifestări expoziționale și

a premiilor și distincțiilor obținute, înregistrându-se un număr de 35 participări
premiate cu: 7 Diplome de excelenta ale salonului, 22 Medalii de aur ale salonului,
5 Medalii de argint ale salonului , 3 Medalii de bronz ale salonului, 38 Premii
speciale oferite de institute, universitati.


Consolidarea cercetării strategice pe zona de nişă, pe subiectele de interes

pentru IMM-uri prin dezvoltarea unei programări a cercetării tehnologice,
dezvoltării şi inovaţiei din INCDCP-ICECHIM pentru identificarea celor mai
promiţătoare şi convingătoare direcţii de cercetare;


Protejarea rezultatelor cercetărilor proprii prin activităţii de brevetare, prin

creşterea numărului de brevete / cereri de brevete de invenţie naţionale şi internaţionale:





20 cereri de brevete înregistrate la OSIM cu titular ICECHIM



3 cereri de brevet EPO;



18 brevete acordate de OSIM

Organizarea celei de-a XIV-a ediţii consecutive a Simpozionului Internaţional

„PRIORITĂŢILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ” PRIOCHEM, la care
au participat 209 cercetători din 48 instituții, 11 din străinătate și 37 din țară.Au
fost prezentate 8 conferințe plenare, 22 comunicăro orale și 97 postere. Un succes
deosebit s-a înregistrat la Secțiunea studenților, atât în ceea ce privește numărul
de participări, cât și calitatea lucrărilor.
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Continuarea reabilitării și modernizării cladirii ICECHIM cu Lucrări de

înlocuire a tamplăriei vechi de lemn și de renovare a fațadei clădirii finanțate din
bugetul de investiții al MCI.

Din punct de vedere economic și financiar au fost înregistrate următoarele
rezultate:


Creșterea cu 31,84 % a veniturilor totale în 2018 față de 2017



Creșterea lichidității generale



Reducerea datoriilor curente



Menținerea ponderii de 79 % a veniturilor din CDI din total venituri



Creșterea productivității muncii raportată atât la perosnalul de cercetare, cât

și la total personal.

13. Perspective/priorități pentru perioada următoarea de raportare22.
Perspectivele pentru perioada imediat următoare sunt dominate de demararea
procedurilor pentru (re)certificarea institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, de
lansarea unor noi apeluri pentru propuneri de proiecte PN3, inclusiv apeluri Orizont 2020 /
ERA.NET, și Eurostar / Eureka, de continuarea lansărilor apelurilor de proiecte din fonduri
structurale şi a proiectelor europene H2020.
De asemenea, în 2019 va începe pregătirea pentru noua Strategie Națională de
Cercetare – Dezvoltare – Inovare pentru 2021-2027 și pentru noul instrument de finanțare,
Planul Național de Cercetare-Dezvoltare-Inovare IV – PNCDI IV / PN4. In același timp noul
Program – Cadru de Cercetare-Dezvoltare-Inovare al Uniunii Europene, Horizon Europe,
este în curs de implementare.
Aceste perspective determină prioritățile. Pentru a face față tuturor acestor
provocări este necesară creșterea capacității şi performanţei în plan ştiinţific şi/sau
tehnic, precum şi a impactului şi a eficienţei economice şi sociale a activităţilor de
cercetare-dezvoltare desfăşurate de INCDCP-ICECHIM. Pentru accelerarea adaptării
mediului intern de cercetare la noile cerințe vor fi implementate o serie de măsuri,
conform Planului de dezvoltare instituțională finanțat de MCI (PFE 31 Trans-Chem),
respectiv: (i) stimularea apariției de noi direcții de cercetare, (ii) gruparea activității
22

în conformitate cu strategia și programul de dezvoltare al INCD
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cercetătorilor pe axele de coagulare de nișă (Bio-economia, inclusiv bio-nano-tehnologia,
Eco-nanotehnologii și materiale, Nanotehnologii emergente); (iii) formarea de parteneriate
durabile, în legătură și cu prioritățile naționale și cu Programele UE și (iv) stimularea
transferului tehnologic și de cunoștințe.
Măsuri de stimulare a apariției unor noi direcții de cercetare. Aceste măsuri
implică stagii de lucru la instituții partenere; organizarea anuală a unui workshop
exploratoriu pe tematica tehnologiilor inovative trans-sectoriale și interdisciplinare, cu
invitarea unor personalități științifice reprezentative; asigurarea accesului la publicații și
baze de date; intensificarea legăturilor de colaborare cu societățile comerciale lider din
domeniu, inclusiv schimbul de personal.

In conformitate cu recomandările Comisia de

experți evaluatori care a realizat raportul privind evaluarea şi clasificarea în vederea
certificării a INCDCP-ICECHIM, se va realiza îmbunătăţirea depunerii brevetelor de invenții,
prin protejarea domeniilor și nu a rezultatelor punctuale, folosind serviciile oferite de
către consultanți specializați in protejarea proprietății intelectuale. O astfel de abordare,
în care accentul se va pune pe extinderea limitelor și a întinderii proprietății intelectuale
revendicate, va reprezenta și o modalitate de stimulare a apariției unor noi direcții de
cercetare, prin care să se extindă și să se generalizeze soluțiile punctuale. De asemenea
sprijinul unor consilieri în proprietate intelectuală profesioniști va determina o mai bună
prezentare a noutății și originalității soluțiilor tehnice, cu o descriere adecvată a pasului
inventiv, pentru obținerea rapidă și sigură de titluri de proprietate naționale (OSIM) și
internaționale (EPO, USTPO, WIPO).
Stimularea apariției de noi direcții de cercetare va include măsuri pentru:
(i) gruparea echipelor de cercetare ale INCDCP-ICECHIM;
(ii) încurajarea cercetării interdisciplinare şi trans-disciplinare
(iii) stimularea parteneriatului complementar.
Pentru eficientizarea activităților echipelor de cercetare, vor fi selectate mai
multe zone de cercetare strategice/prioritare la nivel de institut, în acord cu fiecare
echipă (conform principiului de sus în jos) şi vor fi susţinute de fondurile instituționale (de
ex. proiectele din cadrul Programului Nucleu). Această selecție se va realiza în acord cu
excelența dovedită în cercetare şi cu vizibilitatea internațională şi se va axa pe noi direcții
de cercetare interdisciplinară și trans-sectorială. Gruparea echipelor de cercetare ale
INCDCP-ICECHIM va minimiza de asemenea unele din punctele slabe (cum ar fi
fragmentarea subiectelor de cercetare între echipe, caracterul eterogen al calităţii
științifice a lucrărilor publicate, vizibilitatea scăzută-medie a unora dintre echipe /
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membrii echipei) şi va susține o dezvoltare omogenă a echipei științifice pe direcțiile
specifice zonelor de cercetare de nișă ale Institutului.
Gruparea internă a direcțiilor de cercetare, corespunzătoare activităților de
cercetare curente (pe baza intereselor de cercetare şi a rezultatelor existente), care va
rezulta din interacțiunea şi cooperarea dintre grupurile de cercetare. Exemple de astfel de
grupări interne sunt: polimeri din monomeri pe bază biologică (echipele de Biotehnologie şi
Bioanaliza, Sisteme Eterogene); noile materiale compozite inclusiv noii biopolimeri din
surse alternative (echipele de Bioresurse Alternative, Materiale Avansate); proprietăţi
tehnologice crescute şi utilizarea unor noi nanocompozite biodegradabile (echipele de
Sisteme Eterogene, Biotehnologie şi Bioanaliza); noii biostimulanți microbieni şi biochimici
obținuți din bioresurse noi (echipele de Bioresurse Alternative, Bioproduse, Biotehnologie şi
Bioanaliză); noile materiale şi procese pentru micro-încapsularea noilor ingrediente active
biologic din surse regenerabile (echipele de Sisteme Eterogene, Biotehnologie şi Bioanaliză,
Bioproduse), noile tipuri de polimeri imprentați molecular pentru bioanaliză (echipa de
Materiale Polimerice Avansate şi Reciclarea polimerilor, Biotehnologie şi Bioanaliză), noii
compuși biologici pentru terapie fotodinamică (Bioresurse Alternative, Materiale);
combustibil sintetic pentru aviație (echipele de Bioresurse Alternative, Biotehnologie și
Bioanaliză); creşterea performanțelor polimerilor comerciali prin producerea noilor
nanocompozite (echipele de Sisteme Eterogene, Compozite Polimerice şi Nanocompozite).
Formarea

de

parteneriate

se

va

realiza

în

special

cu

instituțiile

CDI

complementare, care vor furniza abilități suplimentare pentru dezvoltarea noilor produse
şi tehnologii (entități de cercetare naţionale şi europene din domeniul biomedicinii,
protecţiei patrimoniului cultural, agriculturii sustenabile, nanotehnologiei / științei
materialelor aplicate la industria auto), a noilor metode pentru caracterizarea produselor
şi tehnologiei (entități de cercetare naţionale şi europene cu infrastructură avansată) şi a
noilor oportunităţi pentru distribuirea cunoștințelor (entități de cercetare europene
recunoscute ca lideri în domeniul lor). Concentrarea optimă a resurselor umane şi a
infrastructurii științifice va fi asigurată de INCDCP-ICECHIM la fiecare proiect de
colaborare, pentru maximizarea rezultatelor științifice.
Un parteneriat special este cel al Infrastructurii inter-regională de cercetare transdisciplinară pentru nanobiotehnologii emergente - RoRIC – NeXT-BioNAN, inclusă pe
Roadmap-ul Infrastructurilor de cercetare naționale. Această infrastructură urmărește
corelarea infrastructurilor de cercetare existente la cei 5 parteneri (Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București; Institutul de
Chimie Macromoleculară ”Petru Poni”, Iași; Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați;
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Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, București și
Universitatea ”Aurel Vlaicu” Arad), pe modelul ERIC (European Research Infrastructure
Consortium), ca structură open-access distribuită, cu o masă de specialiști capabilă să
susțină funcționarea, dezvoltarea experimentelor și obținerea saltului de cunoaștere în
domeniul de excelență și unicitate al nanobiotehnologiilor emergente. Prin dezvoltarea
nanobiotehnologiilor emergente se urmărește dinamizarea inovării din domeniul transsectorial al bioeconomiei din România, pentru creșterea productivității, închiderea
lanțurilor de valoare, cu o eco-eficiență sporită în utilizarea resurselor, îmbunătățirea
calității vieții. RoRIC – NeXT-BioNAN este o infrastructură distribuită în mai multe locații,
București, Iași, Galați, Arad, din 4 regiuni de dezvoltare, cu dimensiunea unui Consorțiu
Național RoRIC, open-access, inter-regional, cu vocație transfrontalieră (Ungaria, Bulgaria,
Republica Moldova / Ucraina) și perspective de dezvoltare europene. Componenta INCDCPICECHIM

din

cadrul

acestui

consorțiu,

bionanotehnologii – BioNAN, a fost recent

Centrul

de

cercetări

avansate

pentru

inclusă în lista de Instalații și Obiective

Speciale de Interes Național.
Legătura cu direcțiile și programele de cercetare din Uniunea Europeană sau
din alte țări este subliniată de parteneriatele care există deja și a căror dezvoltare va fi
susținută prin stagiile de lucru. INCDCP-ICECHIM implementează proiecte H2020 care țin de
domeniul bioeconomiei circulare (utilizare subproduse de la fabricarea biocombustibililor)
și al componentelor din material plastic nanocompozit pentru industriei auto, direcții care
au fost descrise mai sus ca fiind ilustrative pentru tehnologiile inovative trans-disciplinare.
Un exemplu ilustrativ este cel al abordării integrate pentru închiderea lanțurilor de valoare
din bioeconomie prin utilizarea procedeelor nano-bio-tehnologice pentru transformarea
unor subproduse agro-industriale în bioproduse cerute de piață. Această abordare este în
consonanță cu Agenda Strategică de Cercetare și Inovare (SIRA) a Consorțiului pentru BioIndustrii / JU BBI.

Inițiativa comună Consorțiul pentru industrii este un parteneriat

public-privat (PPP) (http://www.bbi-europe.eu/), format dintr-un consorțiu de peste 100
parteneri reprezentativi pentru domeniile bioeconomiei, inclusiv agricultură, prin care se
urmărește

dezvoltarea

durabilă

și

creșterea

competitivității

în

Europa,

prin

reindustrializarea si revitalizarea zonelor rurale. Prin această inițiativă comună se
investesc 3,7 miliarde euro în activitatea de cercetare și inovare destinată stimulării
sustenabile a unor sectoare relevante pentru bioeconomie - compuși activi, inclusiv pentru
nutriția, stimularea și protecția plantelor; biocarburanţi de generația a doua și a treia, din
deșeuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentară și material lignocelulozic, în
conformitate cu prevederile art. 21 (2) din Directiva 2009/28/CE; noi biomateriale, inclusiv
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pe bază de bioplastice și bionanocompozite; noi ingrediente pentru alimente și furaje; noi
purtători de energie din surse regenerabile. Si în cazul abordărilor de realizare a
materialelor plastice nanocompozite, direcțiile de cercetare din cadrul INCDCP-ICECHIM
sunt în directă legătură cu cele de la nivel european din industria auto. De subliniat aici
este și modul inter-disciplinar și trans-sectorial în care cercetarea din chimie este legată
de două industrii dezvoltate pe plant național și european, industria alimentară ți industria
auto.
De asemenea, în acest moment, Institutul implementează peste 10 proiecte de tip
ERA.NET și EUREKA / EUROSTAR, iar acest fapt demonstrează legătura cu programele de
cercetare din alte țări, legătura care se va dezvolta în perioada de planificare. Acest Plan
de dezvoltare urmărește dezvoltarea și amplificarea acestor legături.
Obiectivele care vor fi finanțate în primă fază, prin proiectul de dezvoltare
instituțională, sunt legate de:
(i) creșterea producției științifice și a calității acesteia și accentuarea transferului
tehnologic pentru valorificarea şi difuzarea cunoștințelor şi rezultatelor de cercetare
(prin finanțarea activităților de co-finanțare a accesului electronic la publicații, facilitarea
publicării în regim open-access,

achiziționarea de servicii de protejare inovativă a

drepturilor de proprietate intelectuală asupra domeniului de nișă, asigurarea unui
management de calitate a mediului de cercetare, informatizarea și automatizarea
activității administrative pentru reducerea încărcării birocratice);
(ii) acordarea de servicii științifice şi tehnologice de înalt nivel în domenii
prioritare prin continua dezvoltare a infrastructurii și a resursei umane
(întreținerea și repararea unor spații de lucru, laboratoare și echipamente,
achiziția de echipamente);
(iii) consolidarea colaborărilor și parteneriatelor cu mediul economic privat
(inițierea dezvoltării unor noi forme de cooperare, de tip parc științific, sau de tip
infrastructură

inter-regională

de

cercetare

trans-disciplinară

pentru

nanobiotehnologii emergente)
(iv) creşterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internațional prin stagii
de lucru în străinătate și stimularea (co)publicării în cele mai citate 10% publicații
din baze de date consacrate.
In domeniul (a) cercetării științifice, principala orientare va fi cea de cercetare
industrială, destinată dezvoltării de soluții la nivel TRL4 (tehnologii de laborator). Astfel
de soluții vor urmării: obținerea de produse cu valoare adăugată ridicată, prin valorificarea
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(bio)chimică a resurselor regenerabile; realizarea de procedee și produse pentru
depoluare, protecția mediului și a patrimoniului; dezvoltarea de

noi (nano)materiale

„inteligente”, nanocompozite şi compuși cu utilizări dirijate. Principalele programe cărora
astfel de proiecte li se vor adresa sunt: PNCDI III, P2 - Proiect experimental demonstrativ;
PNCDI III, P3 Subprogramul 3.2., Orizont 2020; H2020, apelurile de proiecte din cadrul
secțiunilor: Poziție de lider în sectorul industrial (parțial); Provocări societale. O altă
direcție va fi cea de cercetare fundamental - orientată, pentru susținerea domeniile de
nișă în care cercetătorii din ICDCP-ICECHIM au rezultate, ca de ex. noi sinteze eficiente de
dendrimeri sau metaloporfirine, noi (nano)materiale, bioresurse alternative, biochimia
siliciului, noi carbo-catalizatori grafenici, noi procedee mecano-chimice intensificate.
Aceste proiecte se vor adresa PNCDI III, P4: Cercetare fundamentală și de frontieră, și
H2020, Excelență științifică - ERC.
In domeniul (b) dezvoltării tehnologice se are in vedere consolidarea pe zona de
nișă, pe subiecte de interes pentru IMM-uri și la care s-a atins la INCDCP-ICECHIM gradul de
maturitate tehnologică TRL4 (tehnologie de laborator), ca de ex. biocombustibili avansați
și catalizatori inovativi pentru producerea acestora; noi produse / formulări de produse
destinate agriculturii (fertilizanți, biostimulanți pentru plante, suplimente veterinare);
produse nutraceutice de nouă generație; procedee de recuperare a agro-nutrienților;
materiale multifazice pentru imprimarea 3D; materiale polimerice „inteligente” pentru
eliberări controlate de medicamente, separări avansate sau pentru (bio)senzori;
nanocompozite pentru utilizări în industria auto, nanomateriale pentru protecția
patrimoniului. Aceste proiecte de dezvoltare tehnologică se adresează: PNCDI III, P2,
Bridge Grant; Transfer la operatorul economic și Cecuri de inovare; PNCDI III, P3 Cooperare europeana și internațională - EUREKA; H2020; apelurilor de proiecte din cadrul
secțiunii H2020 Provocări societale, destinate atingerii TRL 5-7. Domeniul dezvoltării
tehnologice va include acțiuni destinate creșterii ofertei de cunoaștere și de tehnologii
pentru mediul economic. Activitățile de dezvoltare tehnologică se vor realiza și prin
contracte directe cu întreprinderi.
INCDCP-ICECHIM este un institut lider în domeniul proprietății intelectuale, cu o
medie de peste 20 cereri de brevete depuse în ultimii ani. Se va continua politica de
protejare intelectuală a unor domenii de nișă (ca de ex. biocombustibili avansați și
catalizatori pentru aceștia, compoziții de fertilizanți cu biostimulanți și formulări
inteligente ale acestora), și nu doar a unor soluții punctuale.
Proprietatea intelectuală existentă va fi utilizată de Centrul de Transfer Tehnologic
din INCDCP-ICECHIM, ca și de filiala Călărași a INCDCP-ICECHIM, pentru intensificarea
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activității de transfer de cunoaștere și de tehnologii. Transferul de tehnologii se va realiza
și prin participarea cu rezultatele proprii, în condițiile legii, la realizarea unor spin-off-uri
și start-up-uri. (INCDCP-ICECHIM are deja experiență în realizarea unor astfel de societăți
comerciale, vehicul de accelerare a valorificării rezultatelor de cercetare).
Dezvoltarea activităților de inovare și transfer tehnologice va fi susținută și prin
proiectul POC „Procedee secvențiale de închidere a fluxurilor laterale din bioeconomie şi
(bio)produse inovative rezultate din acestea - SECVENT” (Axa prioritară 1, Acțiunea 1.2.3.,
Transfer de cunoștințe). Acest proiect în cadrul căruia se vor realiza parteneriate cu 35
întreprinderi, are ca scop creșterea eficienței economice a întreprinderilor partenere, prin
dezvoltarea și implementarea unor soluții tehnologice inovative de (bio)procesare a
subproduselor din lanțurile valorice ale bioeconomiei şi utilizarea acestora pentru
(bio)produse cerute de piață.
Prin toate aceste măsuri se va urmări atingerea nivelului de excelență în
cercetarea interdisciplinară şi trans-sectorială. Rezultatele implică creșterea producției
științifice, îmbunătățirea rezultatelor științifice, inclusiv ca urmare a atragerii unor
finanțări din surse externe, definirea identității științifice și a priorităților de dezvoltare,
recrutarea de personal și schimburi de personal,

Creșterea capacității de cercetare-

dezvoltare și a gradului de utilizare a infrastructurii de CD.
Producția științifică a INCDCP-ICECHIM este în directă legătură cu implicarea în
dezvoltarea cunoașterii (articole științifice) și contribuția la dezvoltarea socială, prin
transfer de cunoștințe și tehnologii. Termenele considerate sunt anul de referință 2015 și
ultimul an al perioadei de planificare – 2020. Se previzionează următoarea evoluție a
indicatorilor de cuantificare a producției științifice:
(i) creșterea ponderii articolelor publicate în reviste cotate ISI, de la 83% la 87%;
(ii) creșterea ponderii numărului de articole din reviste cotate aflate în prima
treime a scorului de influență (zona roșie) la 25%;
(iii) creșterea cu 30% a numărului de cereri de brevete de invenție, naționale și
internaționale, și a brevetelor acordate;
(iv) dublarea ponderii numărului de contracte economice directe cu agenții
economici, din total contracte;
(v) dublarea numărului de invenții aplicate, inclusiv prin sprijinirea start-up-urilor
și spin-off-urilor.
Cadru stimulativ pentru publicarea în cele mai citate 10% publicații din baze de
date consacrate va include: (i) menținerea accesului la literatura științifică prin participare
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la proiectul Anelis 2; (ii) negocierea unor contracte instituționale de publicare în regim
gold open-acces, cu edituri care publică astfel de articole (ca de ex. cele din grupul
Springer Nature, de ex. BMC sau Frontiers, Royal Society of Chemistry – RSC, MDPI), pentru
obținerea de discounturi, simplificarea procedurilor, reducerea încărcării administrative a
autorului corespondent și accelerarea publicării lucrărilor recenzate pozitiv; (iii)
negocierea unor contracte cadru pentru servicii de prelucrare grafică profesională a
schemelor sau a rezumatelor grafice.
Prioritățile de dezvoltare sunt în directă legătură cu cele trei sarcini principale
ale INCDCP-ICECHIM:

(i) producerea de rezultate care contribuie la dezvoltarea

cunoștințelor; (ii) obținerea de rezultate relevante pentru societate şi (iii) instruirea şi
formarea noilor cercetători. Rezultate CDI ale institutului vor contribui la: (i) progresul
cunoașterii de frontieră; (ii) susținerea tranziției de la competitivitatea bazată pe costuri
la cea bazată pe inovare; (iii) formarea unor mase critice de cercetători în domeniile
specifice de nișă.
Definirea identității științifice și tehnologice la nivel național și internațional,
creşterea vizibilității, se va face prin coagularea echipele de cercetare din INCDCP-ICECHIM
pe axe de competență corespunzătoare domeniilor de specializare inteligentă definite de
Strategia Națională CDI, ca de ex. 1. Bioeconomie, 4. Eco-nano-tehnologii și materiale
avansate și priorităților publice referitoare la Patrimoniu și Tehnologii noi și emergente,
așa cum s-a prezentat deja. INCDCP-ICECHIM are experiență dovedită în toate aceste
domenii de specializare inteligentă și priorități publice, dovedită prin proiecte de
cercetare, articole în cele mai citate 30% reviste din baze de date consacrate, brevete
naționale și internaționale, contracte directe.
Recrutarea și perfecționarea resurselor umane. Se are în vedere creșterea
numărului de personal în activitatea de cercetare, concomitent cu descreșterea mediei de
vârstă a acestuia sub 45 de ani, prin acţiuni ca: selecția tinerilor absolvenți și stimularea
revenirii în tara a cercetătorilor plecați în străinătate pentru a efectua studiile de
doctorat. Va fi continuată politica de sprijinire a cercetătorilor în efectuarea studiilor de
masterat şi doctorat, prin alocarea unei sume echivalente de 2500, respectiv 6700 lei, la
dispoziția masterandului / doctorandului, pentru finalizarea tezei. Se va susține
perfecționare profesională continuă pentru ceilalți angajați ai institutului. In ceea ce
privește structura de personal politica de resurse umane va avea în vedere: creşterea
ponderii personalului implicat în mod direct în activitatea CDI și în activitatea
laboratoarelor acreditate de încercări; menținerea numărului de personal administrativ la
limita evitării apariției repercusiunilor negative asupra activității institutului;

mărirea
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numărului de doctori abilitați pentru conducere de doctorat; angajarea de tineri
absolvenți; stimularea revenirii în țară a cercetătorilor plecați în străinătate pentru a
efectua studiile de doctorat sau a altor cercetători valoroși din diaspora; angajarea
studenților, cu performanțe deosebite la învățătură, ca tehnicieni sau laboranți încă din
anii 3 sau 4 de studii; intensificarea legăturilor de colaborare cu societățile lider din
domeniu, inclusiv schimbul de personal. Se va urmări creşterea ponderii doctorilor şi
doctoranzilor până la 92% din totalul personalului cu studii superioare. Creșterea continuă
(cu 25% până la sfârșitul perioadei) a veniturilor medii va reprezenta una din principalele
modalități de implementare a politicii de resurse umane. Perfecționarea continuă a
sistemului de evaluare a personalului, cu

utilizarea indicatorilor care să asigure

fidelizarea cercetătorilor valoroși, cu vizibilitate ridicată, va reprezenta o altă modalitate
de implementare a politicii de resurse umane.
Pentru atragerea de tineri absolvenți, formarea de noi cercetători şi continua
perfecționare a cercetătorilor se va acționa pe direcțiile prezentate în continuare: (i)
Stimularea participării la stagiile de lucru şi de pregătire în străinătate, inclusiv prin
participarea la acţiuni COST şi programe de co-operare bilaterală, ca și la bursele postdoctorale; facilitarea participării la webinarii şi alte

forme de instruire on-line prin

asigurarea de linii Internet broad-band şi a programului de lucru flexibil; instruire operare
aparatură şi utilizare software inclusă în costurile de achiziție; (ii) Valorificarea
oportunităților de formare profesională a cercetătorilor oferite de: PNCDI, P1.
Subprogramul 1.1. Resurse umane; H2020, Acțiunile Marie Skłodowska-Curie, Programul
Fullbright de burse post-doctorale și dezvoltarea unor parteneriate strategice – twining
pentru formarea şi instruirea cercetătorilor post-doctorat în entități de cercetare din
cadrul Comunității Europene; (iii) Stimularea abilitării pentru conducerea de doctorate a
cercetătorilor din INCDCP-ICECHIM, prin care se ating concomitent cele două obiective
majore ale formării resursei umane, respectiv creşterea numărului de proiecte finanțate,
de ex, PNCDI III, P1 Proiecte de cercetare post-doctorală şi atragerea de absolvenți și
formarea lor permanentă; (iv)

Finanțarea de către institut a costurilor de formare

profesională (inclusiv a taxelor pentru doctoratul la fără frecvență) în conformitate cu
prevederile reglementărilor în vigoare şi a contractului colectiv de muncă; (v) creare a
unui climat de lucru colegial stimulativ şi echilibrat, care integrează soluţii inovative de
motivare intelectuală

asociate prestigiului dobândit o dată cu dovedirea excelenței și

motivarea materială.
Programul de măsuri administrative dezvoltarea resurse umane urmărește două
obiective derivate: (i) creşterea ratei de succes a cererilor de finanțare pentru proiecte
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CDI, respectiv formarea de cercetători capabili să genereze noi idei și noi direcții de
cercetare, pe care să le prezinte corespunzător în cadrul cererilor de finanțare; (ii)
eficientizarea implementării proiectelor de cercetare, cu rezultate de impact (articole
cu grad ridicat de citare, brevete / tehnologii transferabile) şi (ii) atragerea de tineri
absolvenți, formarea de noi cercetători, perfecționarea continuă a cercetătorilor. Pentru
atingerea primului obiectiv derivat vor fi selectați cercetătorii recunoscuți ca lideri ai unor
grupuri de lucru care vor instruiți în teoria proiectelor (de cercetare), pentru optimizarea
proceselor de generare de noi direcții de cercetare, ca şi a unor tehnici şi metode de
planificare şi management.
Creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și a gradului de utilizare a
infrastructurii de CD.

Se va realiza prin implementarea pe scară largă a tehnologiei de

experimentare de înalt randament (HTT), care implică experimente programate, cu
varierea concomitentă a mai multor parametri experimentali, și/sau a efectuarea în
paralel a (bio)testelor necesare pentru optimizarea soluțiilor tehnologice noi / noilor
produse. Valoarea acestei abordări este determinată de: (i) o mai bună înțelegere a
parametrilor determinanți pentru procesarea (bio)resurselor / (bio)intermediarilor și
pentru ridicarea la scară; (ii) descoperirea rapidă a unor noi compuși și materiale, cu
caracteristicile necesare pentru aplicații specifice; (iii) noi abordări științifice, dificil de
realizat cu procedeele convenționale.
Accentuarea transferului tehnologic

și valorificarea rezultatelor cercetării.

Implementarea pe scară largă a HTT va permite potențial semnificativ de piață din
diferitele tipuri de subproduse, prin procedee optimizate rapid (inclusiv din punct de
vedere al costurilor) și va asigura o profitabilitate ridicată agenților economici parteneri,
care vor prelua rezultatele cercetărilor. Infrastructura de inovare deschisă prevăzută a se
realiza (parc tehnologic) va facilita transferul tehnologiilor și va genera sinergii prin
schimbul bidirecțional de cunoștințe, cu un portofoliu de întreprinderi partenere inovative
continuu crescut.
Automatizarea și informatizarea procedurilor se va realiza prin implementarea
softului de management proiecte integrat celui de gestiune a institutului și optimizării
rețelei informatice a institutului. O astfel de abordare va reduce semnificativ încărcarea
birocratică a cercetătorilor din INCDCP-ICECHIM.
Sistemul de management al calităţii în cercetare. INCDCP-ICECHIM a implementat
și menține un sistem de management al calității conform SR EN ISO 9001, in toate
departamentele de cercetare și compartimentele și serviciile sale funcționale. Acest sistem
de management al calității va fi permanent perfecționat, cu adoptarea noutăților aduse
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de ediția 2015 a SR ISO 9001 si va fi adaptat și integrat cu prevederile OG 600/2018,
privind funcționarea Standardelor de Management (SM). Principalele obiective ale
sistemului de management al calității în cercetare sunt: creşterea performanței in
cercetare; atingerea nivelului de excelență european; îmbunătăţirea continuă a activității
de publicare și brevetare; menținerea certificării sistemului de management al calităţii
conform SR EN ISO 9001, ediția 2015, și a acreditarii laboratoarelor de încercări in
conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025; creşterea performanțelor profesionale ale
personalului și a recunoașterii activității științifice.
Program de investiții și achiziții de infrastructură și aparatură CD. Programul de
investiții realizat pornind de la o analiză a punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților
şi amenințărilor (SWOT), din punct de vedere științific, ale INCDCP-ICECHIM, în raport cu
obiectivele și direcțiile de cercetare deja stabilitate, continuă seria de proiecte pentru
modernizarea infrastructurii de cercetare și inovare din INCDCP-ICECHIM (POS.CCE ID1938
Agri-flux; FP6 ENPONA; PN2 P2 Capacități Mari BioRes; 4 proiecte PN2 P2 Capacităţi,
proiecte de investiții CEEx Modulul IV). Programul de investiții și achiziții are ca scop final
completarea tuturor acestor investiții anterioare și facilitarea integrării într-o structură cu
înaltă performanță pentru cercetarea şi inovarea din tehnologiile inovatoare transsectoriale.
O atenție specială va fi acordată modernizării / reamenajării spațiilor de lucru și
a spațiilor anexă activității de cercetare, având în vedere vârsta clădirii INCDCP-ICECHIM.
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Raportul de activitate al consiliului de administrație pentru anul 2018 si
Programul și tematica sedințelor CA pentru anul 2019.
Raportul Directorului General pentru anul 2018.
Rezultate CDI valorificate până la 31 decembrie 2018
Echipamente cu valoare de inventar mai mare de 100 000 EUR
Produse, servicii, tehnologii înregistrate în 2018
Brevete acordate în 2018
Articole ISI publicate în 2018
Articole BDI și cărți / capitole cărți publicate în 2018
Studii prospective și tehnologii realizate în 2018
Participări la manifestări științifice în 2018
Povești de succes
Certificat acreditare RENAR
Certificat acreditare sistem management al calității în cercetare
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