
Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare

pentru Tehnologii Criogenice ºi Izotopice -

ICSI Rm.Vâlcea a sãrbãtorit recent îm-

plinirea a 40 de ani de activitate stiinþificã.

Fondat în anul 1970, ca instalaþie pilot in-

dustrial experimentalã de fabricare a hidro-

genului sulfurat, sub denumirea de Uzina

“G”, institutul reprezintã creaþia unor oa-

meni entuziaºti, care au crezut în ei, au

reuºit sã depãºeascã greutãþile ºi sã trans-

forme eºecurile în cunoaºtere ºtiinþificã ºi

tehnicã. 

C
ercetãrile efectuate în primii
ani de activitate au fost fina-
lizate prin brevetarea tehno-
logiei de producere a apei
grele ºi valorificarea ei la pro-

iectarea ºi construcþia Uzinei de apã grea
ROMAG din Drobeta Turnu Severin. În
anul 1991, Uzina „G” a fost reorganizatã
ca institut de cercetare, sub denumirea
de Institutul de Criogenie ºi Separãri
Izotopice, anul 1996 aducându-i re-
cunoaºterea ca unitate de interes
naþional a sistemului de cercetare-dez-
voltare românesc. 

Primul sediu al institutului s-a aflat
pe o stradã cu denumire predestinatã,
“Buna Vestire”, prevestind parcã real-
izãrile ce urmau sã vinã ºi trendul ascen-
dent al destinului institutului. 

Consacrarea ºi recunoaºterea activitãþii
institutului, în acea vreme încã Uzina “G”,
avea sã vinã în August 1976, sub conduc-
erea Acad. Marius Peculea, când, pentru
prima datã, se producea în România apã
grea cu o concentraþie de 99,8%.

În anul 1977, bazat pe experienþa

deja caºtigatã ºi cunoºtinþele acumulate,
activitatea institutului converge spre o
nouã direcþie, criogenia ºi separarea tri-
tiului. Amintim doar prima tehnologie
criogenicã, integral realizatã în cadrul
institutului, ºi anume instalaþia de
lichefiere a azotului, care, la prima
testare, în martie 1993, a atins temper-
atura de -157oC. Era doar o primã
dovadã a capabilitãþii institutului în re-
alizarea de tehnologii criogenice, re-
cunoaºterea venind în anul 2008 din
partea MEdC-ANCS, prin acordarea
premiului pentru cel mai mare transfer
tehnologic al anului “Tehnologia de ex-
tragere a tritiului din apa grea, utilizatã
la funcþionarea reactorului de tip
CANDU de la Centrala Nuclearã Cer-
navodã”.

Instalaþie pilot experimentalã pentru separarea
trit iului ºi deuteriului – obiectiv de interes

naþional, cu misiunea de a dezvolta tehnologia
de detrit iere a apei grele uti l izatã ca moderator
la reactoarele nucleare CANDU ºi de a verifica
materialele ºi echipamentele specifice în mediul

trit iat ºi la temperaturi criogenice 

Este de remarcat faptul cã pe tot par-
cursul celor 40 de ani de existenþã, în
cadrul INCDTCI-ICSI Rm.Vâlcea s-au
realizat investiþii succesive ºi s-au imple-
mentat noi direcþii de cercetare, urmând
cu preponderenþã filiera energeticã
hidrogen - deuteriu - tritiu. Una dintre

aceste investiþii se leagã de CCeennttrruull
NNaaþþiioonnaall  ppeennttrruu  HHiiddrrooggeenn  ººii  PPiillee  ddee
CCoommbbuussttiiee  aall  IINNCCDDTTCCII--IICCSSII  RRmm..  VVââll--
cceeaa  ––  pol al cercetãrilor ºi dezvoltãrilor
tehnologice în domeniul hidrogenului

Centrul Naþional pentru Hidrogen ºi Pile de
Combustie al INCDTCI-ICSI Rm. Vâlcea - mem-

bru cu drepturi depline în ‘Research Group of
Joint Technology Initiative – Joint Undertaking

on Hydrogen and Fuel Cells’. Calitatea de mem-
bru acordã drepturi depline pentru participarea

la luarea decizii lor în activitatea de definire a
strategii lor europene, dar ºi participarea la

apelurile ce vor fi lansate în cadrul acestui JTI.

Cheile dezvoltãrii

Schimbãrile, pe care nu dorim sã le
numim tranziþii, au fost ºi sunt cel mai
greu examen al conducerii institutului ºi
colectivului de cercetãtori, proba cea
mai evidentã fiind capacitatea de
adaptare a activitãþilor institutului cãtre
cerinþele societãþii ºi ale pieþii. Succesul
a fost asigurat de buna pregãtire profe-
sionalã ºi de reuºita conlucrãrii în
echipe, INCDTCI - ICSI Rm.Vâlcea
pãstrându-ºi astfel credibilitatea ºtiinþi-
ficã ºi recunoaºterea internaþionalã.

În toatã aceastã perioadã activitatea
institutului s-a încadrat într-un tri-
unghi al dezvoltãrii, format din în-
vãþãmânt-cercetare-aplicare industri-
alã, unde legãtura dintre învãþãmânt 
ºi cercetare s-a realizat prin dez-
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voltarea cunoºtinþelor ºtiinþifice, iar
cea dintre cercetare ºi aplicarea indus-
trialã prin conlucrarea cu proiectarea,
asigurând prin transferul de tehnologie
valorificarea cunoºtinþelor ºtiinþifice
dobândite.

O cerinþã de bazã a cercetãrii o
reprezintã originalitatea, care animã
promovarea noului ºi menþine tinereþea
spiritualã ºi entuziasmul personalului,
evitând astfel rutina. Amintindu-l pe
Balzac, care spunea cã “a fi incapabil de
entuziasm este un semn de mediocri-
tate”, vrem sã subliniem atenþia acordatã
personalului cercetãtor, de la cei tineri
ºi entuziaºti, pânã la cei maturi ºi exper-
imentaþi, prin încurajarea programelor
de dezvoltare profesionalã ºi susþinerea
stagiilor de pregãtire doctoralã/post-doc-
toralã în þarã ºi strãinãtate. 

Direcþii de cercetare

Cu o experienþã de peste 40 de ani în
domeniul investigãrii proceselor ºi
fenomenelor de separare izotopicã, a
analizelor fizico-chimice ºi izotopice, ºi
având ca fundament profesionalismul
cercetãtorilor, rezultatele activitãþii de
cercetare ºi echipamentele de ultimã
generaþie din dotarea laboratoarelor, în
prezent, INCDTCI - ICSI Rm. Valcea ºi-
a focalizat eforturile de cercetare cãtre
satisfacerea cerinþelor economice ºi so-
ciale ale Romaniei printr-o serie de di-
recþii de cercetare:
� DDiirreeccþþiiii  pprriioorriittaarree  ddee  cceerrcceettaarree--ddeezz--

vvoollttaarree::

• Susþinerea programului nuclear
naþional – fisiunea ºi fuziunea nu-
clearã; 

• Dezvoltarea studiilor ºi cercetãrilor
în domeniul criogeniei ºi echipa-
mentelor specifice;

• Hidrogenul ºi Pilele de Combustie;
• Mediul ºi Calitatea Vieþii;

� DDiirreeccþþiiii  sseeccuunnddaarree  ddee  cceerrcceettaarree::

• Materiale avansate – dezvoltarea de
produse ºi tehnologii noi sau mod-
ernizate: adsorbanþi selectivi, catal-
izatori specifici, structuri carbonice
nanostructurate, etc.

• Gaze pure ºi amestecuri de gaze cu

aplicaþii la sudura în mediu contro-
lat, procese de inertizare ºi instru-
mentaþie de analizã.

� SSeerrvviicciiii//mmiiccrroopprroodduuccþþiiee::

• Servicii de inginerie, soluþii teh-
nice, expertizãri, asistenþã tehnicã,
achiziþii ºi servicii de implementare
tehnologicã pentru instalaþiile de
producere a apei grele; certificare
etaloane apã grea

• Servicii de analize fizico-chimice ºi
izotopice pentru aplicaþii de moni-
torizare a mediului ºi siguranþã ali-
mentarã;

• Servicii de expertizã în domeniul
mediului: monitorizãri de mediu,
studii de impact, bilanþuri de
mediu ºi rapoarte de amplasament;

• Inertizãri de utilaje pentru indus-
tria chimicã; curãþiri de butelii
pentru gaze ºi verificãri ISCIR;
teste de etanºeitate la utilaje ºi
echipamente ; realizare de vid înalt
în incinte ºi montarea utilajelor
pentru transportul ºi depozitarea
lichidelor criogenice.

Calitatea informaþiilor/datelor repre-
zintã un factor primordial pentru ser-
viciile oferite, laboratoarele INCDTCI-
ICSI Rm. Vâlcea fiind acreditate de cãtre
Asociaþia de Acreditare din Romania -
RENAR, conform ISO 17025:2005 (cer-
tificat nr. LI 062) ºi notificate de Comisia
Naþionalã pentru Controlul Activitãþilor
Nucleare – CNCAN.

SSttrraatteeggiiaa  IINNCCDDTTCCII--IICCSSII  RRmm..  VVââllcceeaa
pentru perioada imediat urmãtoare are
la bazã legislaþia naþionalã ºi europeanã
referitoare la unitãþile de cercetare ºti-
inþificã ºi dezvoltare tehnologicã ºi ur-
mãreºte valorificarea rezultatelor în pro-
ducþie prin transfer tehnologic ºi ori-
entarea activitãþilor cãtre cerinþele soci-
etãþii. În acest sens, institutul a dezvoltat
o serie de parteneriate private, în ved-
erea accesãrii de fonduri structurale pe
problematici din domeniul Energie,
dupã cum urmeazã:

- în cadrul axei prioritare 2: Compe-
titivitate prin Cercetare, Dezvoltare
Tehnologicã ºi Inovare3; Operaþi-
unea: 2.1.1 „Proiecte de CD în
parteneriat, între universitãþi/insti-

tute de cercetare ºi întreprinderi „ -
proiectul “Generatoare Energetice
Eoliene cu Turbine cu Ax Vertical
pentru Aplicaþii Rezidenþiale ºi Sis-
teme de Irigaþii” - acronim GenEol. 

- în cadrul axei prioritare 2: Compe-
titivitate prin Cercetare, Dezvoltare
Tehnologicã ºi Inovare3; Operaþi-
unea: 2.1.2 “Proiecte CD de înalt
nivel ºtiinþific la care vor participa
specialiºti din strãinãtate” – proiec-
tul “Izotopi în Slujba Energeticii
Hidrogenului - cãtre o înþelegere a
specificitãþii reacþiilor implicate în
Sistemele Integrate bazate pe Pile
de Combustibil cu Hidrogen uti-
lizând analiza izotopicã staþionar-
tranzientã de tip cinetic - «Concept
demonstrativ» pentru o staþie de
putere bazatã pe pile de com-
bustibil cu hidrogen”, acronim
RomHyIso

- în cadrul axei prioritare 2: Compet-
itivitate prin Cercetare, Dezvoltare
Tehnologicã ºi Inovare3; Operaþi-
unea: 2.2.1 - Dezvoltarea infra-
structurii C-D existente ºi crearea
de noi infrastructuri C-D (labora-
toare, centre de cercetare) – proiec-
tul “Dezvoltarea infrastructurii de
C-D a INCDTCI-ICSI Rm. Vâlcea,
prin crearea unui laborator de tem-
peraturi scãzute pentru aplicaþii en-
ergetice ale fluidelor criogenice” –
acronim CRYO-HY.

Plecând de la considerentul cã cer-
cetarea ºi dezvoltarea tehnologicã, în
general, necesitã atât programe de co-
ordonare la nivel naþional, cât ºi coop-
erare la nivel naþional/internaþional, ºi
confirmând faptul cã mecanismele de
învãþare prin practicã ºi învãþare prin
cercetare acþioneazã ca un cerc virtuos,
care se consolideazã continuu, IN-
CDTCI-ICSI rãmâne statutar principi-
ilor sale de dezvoltare, cãutând tematici
de cercetare de interes pentru econo-
mia româneasca, ºi nu numai.

� PROF. UN IV . DR. IOAN ªTEFÃNESCU,
DIRECTOR GENERAL ICSI RM. VÂLCEA

DR. ING. ROXANA ELENA IONETE, 
ªEF DEPARTAMENT CERCETARE-DEZVOLTARE

ICSI RM. VÂLCEA


