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STRATEGIA DE CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI INOVARE A       

INCDTCI-ICSI RM-VALCEA (2017-2022) 
 
Introducere 
 

INC-DTCI-ICSI Rm.Vâlcea are o amprentă specifică în domeniul cercetării românești, cu 
realizări de prestigiu precum: elaborarea si industrializarea tehnologiei de producere a apei 
grele în România; dezvoltarea unei tehnologii de separare a deuteriului și tritiului din apa 
grea ce a permis transferul tehnologic către CNE Cernavodă; proiectarea primelor 
echipamente produse de către Europa pentru reactorul de fuziune ITER, dezvoltarea unei 
baze flexibile de investigare a materialelor la temperaturi criogenice, dezvoltarea unor 
concepte proprii de protecție activă a mediului și de creștere a siguranței alimentare, 
precum și obținerea unor tehnologii novatoare în domeniul tehnologiilor energetice bazate 
pe hidrogen si surse regenerabile de energie. 

Strategia de Cercetare Dezvoltare și Inovare a INC-DTCI-ICSI Rm.Vâlcea pe perioada 
2017-2022 are drept scop creșterea permanentă a aportului în toate aceste domenii, 
conducand la intensificarea contribuției românești la progresul cunoașterii aplicative, 
interdiciplinare și de frontieră, la creșterea competitivității economiei romanești prin 
inovare și la creșterea rolului științei în societate.  

 
Misiune 
 
Misiunea ICSI este de a genera noi cunoștințe științifice in domeniile sale specifice de 

activitate si de a asigura transferul tehnologiilor noi/produselor noi generate către 
societate/economie. 

Dintre componentele principale ale misiunii ICSI menționăm: (i) susținerea prin 
activitățile CDI a  Programului Nuclear National, (ii) dezvoltarea si implementarea 
tehnologiilor energetice bazate pe hidrogen si surse regenerabile de energie, alături de (iii) 
problematica protecției mediului si a  securității alimentare.  

ICSI trebuie sa continue a fi un generator de idei si soluții, axat  pe cunoașterea de 
frontiera si pe activitățile de cercetare interdisciplinare, pentru a rezolva probleme de 
interes practic pentru economie, in scopul dezvoltării de tehnologii global competitive, 
sustenabile si ecologice in energie si mediu. 

Dezvoltarea transferului de tehnologie către agenți economici precum si a informării 
tehnologice a acestora, dezvoltarea mediului de afaceri inovative, a transferului de 
cunoaștere și a managementului calității pentru creșterea competitivității firmelor de pe 

 



plan local, regional si național constituie o alta componenta a misiunii ICSI, realizabila in 
special prin incubatorul de afaceri-ITA, componenta de baza a infrastructurii institutului. 

 
Viziunea ICSI este de a deveni un centru de cercetare-dezvoltare internațional si un lider 

regional  recunoscut in realizarea si promovarea de tehnologii eficiente „curate”, in aplicarea 
izotopilor pentru: (i) atingerea obiectivelor noii strategii energetice a tarii, (ii) cresterii 
calitatii mediului, vietii si a securitatii alimentare. 
 
Obiective generale   
 

• Creșterea capacitații de cercetare-dezvoltare-inovare; a gradului de utilizare a 
infrastructurii de CD si capacitarea resurselor umane existente; 

• Intensificarea  transferului tehnologic si o mai buna valorificare a rezultatelor 
cercetării; 

• Accentuarea identității științifice si tehnologice la nivel național si internațional, 
însoțită de creșterea vizibilității ICSI; 

• Integrarea ICSI Rm. Vâlcea in spațiul de cercetare internațional, prin participarea la 
programele de cercetare ale UE (Orizont 2020, EURATOM, etc) si, încheierea de noi 
acorduri/cooperări bilaterale, etc;  

• Creșterea producției științifice a ICSI si îmbunătățirea rezultatelor financiare 
(creșterea ponderii fondurilor extrabugetare in veniturile ICSI). 

 
Obiective specifice 
 

• Continuarea dezvoltării domeniilor de tradiție ale institutului (tehnologii izotopice, 
procese criogenice) domenii ce s-au constituit ca piloni de excelenta in susținerea 
programului nuclear național (fisiune si fuziune); impulsionarea ariilor adiacente 
acestora si maximizarea potențialului de creștere a aplicațiilor izotopilor; 

• Dezvoltarea si implementarea de noi tehnologii pentru producerea și utilizarea 
hidrogenului ca “vector de energie”, alături de tehnologiile corespunzătoare stocării 
energiei; 

• Consolidarea capabilităților de abordare si dezvoltare de noi tehnici analitice si 
expertize specifice domeniului mediului  si  securității alimentare ;   

• Concentrarea competentelor mai multor grupuri de cercetare din institut, in vederea 
creșterii  sinergiei si realizării masei critice de cercetători, in scopul îmbunătățirii ratei 
de succes a propunerilor de proiecte in competițiile naționale/internaționale;  

• Menținerea/îmbunătățirea infrastructurii de cercetare la un nivel competitiv cu al 
institutelor similare din Europa si exploatarea ei la capacitate maxima. 

• Creșterea capacității de dezvoltare a soluțiilor, conceptelor, echipamentelor, 
metodelor și standurilor de investigări de materiale în domeniul temperaturilor joase 
și criogenice, precum și a tehnologiilor criogenice asociate instalațiilor de separarea a 
deuteriului și tritiului; 

• Dezvoltarea tehnicilor și tehnologiilor de separare a deuteriului și tritiului cu utilizare 
directă a rezultatelor cercetărilor în cadrul ITER Tritium Plant și pentru CNE 
Cernavodă;  



• Procese, metode, materiale și echipamente pentru separarea, analiza și stocarea 
izotopilor hidrogenului (cataliză, electroliză, difuzie, permeație, adsorbție, absorbție, 
spectrometrie, gaz-cromatografie, spectroscopie Raman, etc.); 

• Realizarea unui laborator cu inventar “on-site” de tritiu, pentru dezvoltarea de teste 
și experimentări specifice mediilor tritiate; 

• Tehnici și tehnologii de radioprotecție, decontaminare și decomisionare necesare 
facilităților de procesare a mediilor tritiate; 

• Dezvoltarea de metodologii de amprentare izotopică, pentru caracterizarea și 
clasificarea produselor naturale în scopul determinării originii și trasabilității acestora; 

• Dezvoltarea de materiale avansate pentru tehnologii de producere a energiei curate, 
pentru controlul poluării mediului și reciclării deșeurilor;  

• Automatizarea liniei de producere a ansamblurilor de pile de combustibil tip PEM; 
• Dezvoltarea de noi materiale pentru dispozitivele electrochimice aflate in diferite 

stadii de cercetare/realizare/implementare (pile de combustibil, electrolizoare, 
baterii); 

• Continuarea programului de dezvoltare a sistemelor automotive hibride bazate pe 
hidrogen - Mobilitatea hibrida; 

• Stocarea energiei utilizând bateriile litiu-ion pentru aplicații mobile, portabile și 
staționare; 

• Dezvoltarea a două centre de cercetare de excelență, respectiv: 
- Centru de cercetare de excelență în domeniul refrigerării și criogeniei; 
- Centru de cercetare de excelență pentru tehnologiile hidrogenului; 

• Creșterea condițiilor pentru recrutarea, atragerea și menținerea unor cercetători 
valoroși, precum și îmbunătățirea permanentă a expertizei resursei umane interne; 

• Participarea progresiva prin proiecte și prin forță umană în cadrul diferitelor 
programe de cercetare și colaborare europene și internaționale. 

Analiza SWOT 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
1. INC-DTCI-ICSI Rm. Valcea este un institut 

cu tradiție și rezultate valoroase în 
cercetarea națională și internațională; 

2. Infrastructură de cercetare bine  
dezvoltată (laboratoare si instalatii 
experimentale dotate la nivel  inalt, 
incubator de afaceri, instalatii de interes 
national)  

3. Experiența dobândită în cadrul 
programelor de cercetare naționale și 
internațioanele; 

4. Flexibilitatea la cerințele pieții prin 
dezvoltarea serviciilor către populație și 
industrie, prin crearea de pârghii specifice 
de interacție; 

5. ICSI Rm. Valcea este un institut recunoscut 
pentru  reusita unor importante 
transferuri de tehnologie pentru economia 
româneasca; 

1. Amplasarea regionala nefavorabila a  
institutului, departe de mediul 
academic-universitar. 

2. Dificultatea  atragerii resursei umane 
interne sau externe de  cauzata de 
amplasamentul geografic și de 
imposibilitatea bugetării pe termen 
lung; 

3. Lipsa unor mecanisme clare de 
atragere a partenerilor economici 
pentru realizarea  semnificativa si 
rapida a transferurilor tehnologice; 

4. Mediul de afaceri local/regional cu 
interese si capabilitate redusa de a  
participa si cofinanta  proiecte de 
cercetare de anvergura; 
 

 
 



6. Competentele institutului in domeniile de 
cercetare specifice  sunt sustinute  si 
certificate printr-un sistem integrat de 
calitate, bine  implementat; 

7. Reputatia si recunoasterea  nationala si 
internationala, in calitatea sa de membru 
al unor infrastructuri/platforme de interes 
european, asociații profesionale si 
parteneriate de colaborare strategica. 

 
 

OPORTUNITATI RISCURI - AMENINTARI 
1. Unicitatea și specificitatea infrastructurii 

institutului; 
2. Experiența resursei umane în programele 

de cercetare naționale și internațioanele; 
3. Flexibilitatea la cerințele pieții prin 

dezvoltarea serviciilor către populație și 
industrie prin intermediul incubatorului de 
afaceri (ITA). 

4. Nevoia acuta de Cercetare-Dezvoltare in 
domeniile de specializare ale institutului 
(energii regenerabile; materiale noi 
avansate, securitate alimentara, etc); 

5. Apartenenta la diverse grupuri de 
cercetare europene, posibilitatea de 
accesare de finantari europene si 
implicarea unor echipe de cercetare si a 
unor cercetatori din ICSI Rm. Valcea la (in) 
diverse programe/proiecte prioritare la 
nivel national/international; 

6. Disponibilitatea utilizarii  infrastructurii de 
cercetare si a celor doua instalatii de 
interes national in regim de „open acces” 
pentru toti partenerii interesati. 

1. Subfinanțarea instituțională, lipsa de 
predictibilitate a finanţării activităţii 
CDI și diminuarea sau finanțarea 
inegală a instalațiilor de interes 
național; 

2. Potentiala  diminuare/stagnare a  
nivelului de finantare institutionala si 
de neatragere a surselor extrabugetare  
la nivelul estimat;   

3. Scaderea interesului generatiei tinere 
pentru o cariera stiintifica in tara,  in 
special in domeniile de baza (ex. fizica 
si chimie),  precum si  scaderea calitatii 
resursei umane furnizate de sistemul 
national de educatie; 

4. Retragerea din activitate pana in anul 
2022 a unui numar insemnat de 
cercetatori cu grade profesionale inalte 
(CS I; CS II); 

5. Instabilitatea reglementarilor/ legislatiei 
sistemului de cercetare din România si 
lipsa de predictibilitate asupra 
finanţării activităţii CDI. 

 
Direcții prioritare/strategice de dezvoltare pe perioada 2017-2022 

 
 Direcţiile strategice ale activităţii de cercetare, dezvoltare și inovare ale INCDTCI-ICSI 
Rm.Vâlcea, pentru perioada 2017-2022, se bazează atat pe valoarea și experiența resursei 
umane, cat și pe infrastructura și baza materială existentă, fiind în deplină concordanță cu 
documentele programative existente pe plan național și internațional. În acest context, 
INCDTCI-ICSI Rm.Vâlcea își va desfășura activitatea pe şase direcții majore, fiecare având  
subdirecții cu  obiective științifice complementare și cuprinzând tematici CDI specifice, după 
cum urmează: 

1. Cercetări în domeniul criogeniei, materialelor şi echipamentelor asociate; 
2. Tehnologii de separare izotopică pentru susținerea Programului Nuclear; 
3. Tehnologii energetice ale hidrogenului; 
4. Tehnologii de stocare a energiei; 



5. Mediul, calitatea vieții și securitate alimentară; 
6. Transfer tehnologic şi servicii de specialitate;  

 
 
1. Cercetări în domeniul criogeniei, materialelor şi echipamentelor asociate 
 

Toate studiile, cercetările și experimentările dezvoltate în domeniul criogeniei au fost 
și trebuie să fie guvernate de un grad ridicat de flexibilitate, adresabilitate și de o capacitate 
mare de asimilare și de reacție la nou și la cererile pieței. Faptul că investițiile în obținerea 
temperaturilor criogenice sunt costisitoare, trebuie să fie contrabalansat de un echilibru real 
în dezvoltarea cercetărilor cu rezultate aplicabile în mediul social și economic și a 
cercetărilor de excelență, de frontieră. Pornind de la aceste caracteristici, activitatea de 
cercetare în criogenie se structurează pe trei direcții de bază, respectiv: 
• Dezvoltarea de soluții, concepte, proiecte și prototipuri în domeniul temperaturilor joase 

și criogenice, inclusiv prin atragerea și pregătirea resursei umane existente și viitoare; 
• Dezvoltarea metodelor existente de investigări de materiale; dezvoltarea direcției de 

tratamente termice la temperaturi joase și criogenice; studiul materialelor necesare în 
echipamentele criogenice și spațiu; 

• Crearea unui Laborator (Centru) de cercetare de excelență în domeniul refrigerării și 
criogeniei, utilizând și dezvoltând aplicațiile interdisciplinare bazate pe 
criogeneratoarele de azot, hidrogen și heliu lichid. 

 
 
 
2. Tehnologii de separare izotopică prin activitati CDI de sustinere  a Programului 

Naţional Nuclear  
 

Experienta trecuta in domeniul separarilor izotopice si mai recenta in dezvoltarea 
tehnologiilor de separare a tritiului, constituie baza pentru continuarea activitatilor de 
cercetare in domeniul nuclear, combinate in directii de baza, dupa cum urmeaza: 

 
• Tehnologii, materiale si echipamente noi in tehnologiile tritiului 

Acest domeniu cuprinde dezvoltarea in continuare a proceselor de separare izotopica, 
avind la baza PESTD si experienta acumulata in proiectarea si realizarea proceselor LPCE, 
inclusiv a materialelor suport (umpluturi, catalizatori).  

Prin aceasta directie, se are in vedere dezvoltarea de procese noi si solutii 
imbunatatite pentru separari izotopice aplicabile la nivel de laborator sau in industrie.  

Astfel, se propune abordarea unor tehnologii noi de separare izotopica utilizind 
metode noi sau prin combinarea unor metode existente in scopul eficientizarii separarii, 
dezvoltarea de echipamente, precum si materiale aferente transferului izotopic (catalizatori, 
umpluturi).  

In acelasi timp, se are in vedere dezvoltarea suportului necesar proceselor tehnologice 
- senzoristica, metode si mijloace de analiza de proces, etaloane tritiu, etc. 

Domeniul de utilizare a rezultatelor cercetaritor este legat atat de fuziune, prin 
proiectele majore aflate in derulare (ITER, instalatii DEMO), cat si de fisiune, prin 
recuperarea tritiului in reactoare CANDU, si nu numai. 

  



• Radioecologia și radioprotecția tritiului 
Exista la aceasta data dezvoltari si cercetari in domeniul contaminarii personalului si a 

mediului cu tritiu, dar cele mai multe dintre acestea sunt concentrate pentru identificarea 
mecanismelor de transfer al tritiului in mediu, utilizind diverse modele si prin diverse 
metode de analiza a tritiului de nivel scazut. 

 
• Dezvoltarea studiilor şi cercetărilor în domeniul criogeniei, materialelor şi 

echipamentelor asociate 
Creșterea siguranței și fiabilității în exploatare a instalațiilor de distilare criogenică 

pentru separarea tritiului și deuteriului prin:experimentarea, proiectarea si realizarea unui 
sistem de purificare inaintată a gazului de proces; monitorizarea activă a impurităților din 
gazul tritiat, a produșilor de reacție, precum și a heliului utilizat în procesul de 
refrigerare/lichefiere. De asemenea se va urmări îmbunătățirea eficienței proceselor de 
distilare prin realizarea de cercetări teoretice și experimentale privind dezvoltarea unor 
echipamente noi specifice coloanelor și proceselor de distilare criogenică (condensator, 
fierbător, schimbatoare de căldură). Toate acestea vor conduce la elaborarea de baze de 
date, studii de risc, sisteme de analiză integrată și proceduri specifice de operare, pentru 
instalații criogenice 
• Dezvoltarea unui Laborator de Tritiu 

 
3. Tehnologii energetice ale hidrogenului 
 
• Dezvoltarea/producerea pilelor de combustibil tip PEM propune demararea unei 
linii semi-industriale automatizate pentru producerea pilelor de combustibil tip PEM, 
dispozitive necesare in realizarea de aplicatii/sisteme portabile (generatoare portabile de 
energie) si stationare (surse de putere pentru situații de urgență/backup, sisteme 
staționare pentru cogenerare). Implementarea acestor aplicatii va conduce la introducerea 
tehnologiilor energetice bazate pe hidrogen în „cultura” populației, la scăderea 
potențialelor reticenţe si la transferul tehnologic catre mediul privat;  
 
• Dezvoltarea de noi materiale pentru pilele de combustibil PEM vizeaza realizarea de 
noi electrozi neconvenționali pe bază de materiale grafenice, de noi structuri de 
ansambluri membrană-electrod (MEA) bazate pe nanomateriale carbonice cu un conținut 
de Pt diminuat, dar si dezvoltarea și identificarea de membrane cu conductivitate 
îmbunătățită pentru un domeniu variat de conditii de operare, functie de aplicatie; 
 
• Dezvoltarea de solutii pentru mobilitatea hibridă propune derularea de cercetări 
experimental-demonstrative care să conducă la modele funcționale și să confirme gradul 
de pregatire tehnică și comercială a vehiculelor bazate pe hidrogen, dar și hibride, precum 
şi dezvoltarea de cercetări care să conducă la realizarea unor stații de alimentare cu 
hidrogen și/sau energie electrică; 
 
4. Tehnologii de stocare a energiei 
 
• Stocarea energiei utilizand hidrogenul sau metanul propune implementarea de 
tehnologii suport in vederea asigurarii tranzitiei energetice si integrarea energiei din surse 
regenerabile in zone de interes precum comunitatile izolate. Se urmareste dezvoltarea de 



materiale si electrolizoare PEM, de sisteme de echilibrare generare-consum in retelele 
electrice, precum si elaborarea de cercetari exploratorii pentru tehnologia de stocare a 
energiei pe baza hidrogenului, ca o componenta vitala in contextul penetrarii largi a 
surselor de energie regenerabila. Se urmareste cresterea acceptabilitatii hidrogenului, 
astfel incat sa fie considerat un combustibil atat pentru a fi alimentat in retelele de 
distributie a gazului, cat si in automobilele hibride. 
 
• Stocarea energiei utilizând bateriile Litiu-Ion pentru aplicații mobile, portabile și 
staționare propune gasirea de noi variante optimizate de baterii Litiu-Ion, dezvoltarea de 
noi materiale si arhitecturi pentru electrozi, astfel incat sa se atinga performantele 
necesare si pragul economic care le face viabile pentru aplicatii diverse. 

 
5. Mediul, calitatea vietii si securitate alimentara 

 
Izotopii în studii de mediu și sănătate vizează aprofundarea cercetărilor cu privire la 
procesele de schimb izotopic în inter-relațiile dintre factorii abiotici și sistemele vii cu 
aplicații directe în științele mediului, agricultură/siguranța și securitate alimentara și 
sănătate. Se dorește o lărgire a ariilor de aplicabilitate a izotopilor stabili ca markeri de 
origine și dezvoltarea de metodologii alternative, substitutive sau complementare 
amprentării izotopice pentru caracterizarea și clasificarea produselor naturale, în scopul 
determinării originii și trasabilității acestora. 
 
Materialele Avansate propun, pe lângă dezvoltarea de strategii inovative pentru 
recuperarea de resurse prin reciclarea deșeurilor industriale și reziduurilor de biomasă, cu 
aplicații in  generarea de energie curată și reducerea  poluării mediului, și dezvoltarea de 
materiale avansate structural, cu capacitate selectivă ridicată (sorbenți, catalizatori, 
membrane, etc). 

 
6. Transfer tehnologic şi servicii de specialitate 
  

Direcțiile de dezvoltare în cadrul Incubatorului Tehnologic ITA: 
• Facilitarea inițierii și dezvoltării de noi intreprinderi inovative bazate pe tehnologii 

avansate;  
• Asistarea IMM-urilor pentru accesarea fondurilor nerambursabile de dezvoltare a 

competitivității;  
• Valorificarea rezultatelor cercetărilor prin transfer tehnologic către IMM-uri sau in 

parteneriat cu acestea; 
• Diseminarea activităților și rezultatelor inovative/proiecte de succes. 
• Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii entitatii de transfer tehnologic. 
 
DOMENII DE EXCELENTA 
TEHNOLOGII ASOCIATE  HIDROGENULUI SI APEI GRELE 
- Separarea/recuperarea/stocarea izotopilor hidrogenului. 
- Dezvoltarea  tehnologiilor pentru producerea si utilizarea hidrogenului, “vector de energie 
verde”. 
- Utilizarea izotopilor  ca  markeri de origine  a produselor. 

 



 
RESURSE  
 
Infrastructura 

INC-DTCI-ICSI Rm.Vâlcea dispune de o infrastructura de cercetare de exceptie,  bazata  
pe o serie de instalatii, echipamente si sisteme unice la nivel national si international, 
institutul fiind considerat drept unul dintre cele mai moderne centre de cercetare-
dezvoltare din tara. 

Succesul in activitatea de cercetare-dezvoltare este dat si de existenta unei 
infrastructuri de cercetare complete si updatate, astfel ca mentinerea la un nivel competitiv 
a dotarii laboratoarelor reprezinta un punct cheie in realizarea obiectivelor propuse. 
Pastrarea statutului “state-of-the-art“ pentru infrastructurile de cercetare existente, precum 
si completarea bazei analitice si de echipamente se poate realiza prin utilizarea finantarilor 
din fondurile structurale, dar si din alte proiecte ce vor fi accesate. De asemenea, cresterea 
gradului de utilizare a echipamentelor/ infrastructurii reprezinta un indicator ce trebuie 
atins, in conditiile in care se propune cresterea vizibilitatii facilitatilor IIN. 

Tinand cont ca principalul instrument de conectare si management din cadrul 
activitatilor de cercetare-dezvoltare se bazeaza pe setarea unui mediu virtual de analiza si 
stocare de tip “cloud”, vizibil pentru  toti factorii participanti, este necesar ca sistemul 
informational sa fie upgradat continuu. 
 
 Resursele umane 

Strategia asigurarii unor resurse umane corespunzatoare a reprezentat o componentă 
importantă a efortului de creștere a competitivității  si vizibilitatii institutului în plan național 
și internațional, fiind focalizata asupra resursei umane ca  o activitate de orientare spre 
cerințele mediului economic și social.  

Politica de recrutare/angajare a personalului continuă spre cresterea numarului 
specialistilor înalt calificati si cu pregatire multidisciplinara prin atragerea de personal atat 
din tara, cat si din strainatate. 

Actualmente, pentru INCDTCI-ICSI Rm.Vâlcea, principala sursa de recrutare a 
personalului o reprezinta universitatile de profil din tara, o mai stransa relatie de cooperare 
stiintifica cu aceste universitati fiind luata in  considerare, atat pentru cooptarea si 
cuprinderea studentilor in realizarea activitatilor de cercetare ale INCDTCI, cat si pentru 
asigurarea cadrului corespunzator elaborarii  tezelor de licenta/ masterat/ doctorat in co-
tutela. 

Tinand cont de faptul ca activitatea in cercetare este total diferita de orice alt 
domeniu, este necesar sa se insereze o asa-numita „cultura a cercetarii” in constiinta 
personalului de cercetare-dezvoltare. Promovarea acestei „culturi a cercetarii” include atat 
un program de mentorat pentru personalul tanar, cat si concentrarea seminariilor interne 
periodice asupra unor tematici strategice pentru dezvoltarea viitoare a institutului.  
 
PARTENERIATE STRATEGICE SI VIZIBILTATE 

INC-DTCI-ICSI Rm.Vâlcea are o politica continua de dezvoltare a parteneriatelor 
academice, stiintifice si tehnico-economice, având o multitudine de acorduri de colaborare 
si de parteneriat cu universitati, institute de cercetare-dezvoltare, asociatii profesionale 
nationale si internationale, precum si cu agenti economici, asigurandu-și în acest mod o 
buna vizibilitate la scara nationala si internationala. 



INCDTCI-ICSI Rm.Vâlcea va actiona in continuare pentru intărirea si extinderea 
parteneriatelor existente în prezent, în vederea formării de consorții puternice și viabile 
pentru participarea la competiții de proiecte în cadrul programelor Horizont 2020, PNCDI 3 
și POC-CDI. 

Organizarea si diversificarea sectiunilor stiintifice ale conferintei cu participare 
internationala “Progrese in Criogenie si Separarea Izotopilor” precum si a workshopului 
“Managementul Tritiului”, insotite de editarea bianuala a revistei indexate BDI, ” Progrese in 
Criogenie si Separarea Izotopilor”’, vor asigura creșterea vizibilității institutului în cadrul 
comunităţii ştiinţifice şi vor conduce la noi relaţii de colaborare cu potenţiali parteneri din 
România şi din străinătate.  

INCDTCI-ICSI Rm.Vâlcea are  deja o  identitate stiintifica si tehnologica la nivel national, 
bine conturata si recunoscuta. Implicarea in programele europene aferente tehnologiilor 
energetice bazate pe hidrogen, precum si în programul de fuziune nucleara, creeaza premisa 
definirii identitatii specifice la nivel european. Ca urmare, crearea unui portofoliu de 
expertiza si tehnologii care sa devina specific si identificabil cu numele institutului reprezinta 
un punct important in strategia noastra. Regandirea modului de utilizare/deschidere a 
instalatiilor de interes national existente catre partenerii internationali si nationali, dar si a 
manifestarilor stiintifice (gazduite sau in organizare proprie), sunt elemente de baza ale 
strategiei ce vizeaza cresterea vizibilitatii institutului. 

Nu in ultimul rand, crearea unei „identitati vizuale” unitare a INCDTCI care sa fie  
promovata/propagata la orice manifestare stiintifica la care se participa, constituie un 
element de baza al cresterii vizibilitatii si recunoasterii institutului. In acelasi timp,  site-ul 
INCDTCI trebuie sa devina principala „poarta” catre exterior a institutului, astfel ca va oferi 
informații  relevante, dar si  oferte concrete de cooperare științifică. 

Promovarea institutului in mass-media, organizarea de vizite/evenimente dedicate 
elevilor/studenților interesați de activitatea de cercetare din institut, precum și participarea 
la acțiuni de diseminare specifice reprezinta puncte cheie care pot sustine dezvoltarea 
retelei de parteneri si pot creste vizibilitatea institutului. 

 
TRANSFERUL TEHNOLOGIC SI ATRAGEREA DE FONDURI NEPUBLICE/PRIVATE 

Un segment important de atragere de fonduri in cadrul ICSI, il reprezinta aplicatiile 
proprii de servicii- productie si de transfer al rezultatelor cercetarii catre sectorul economic. 

In acest sens, ICSI Rm. Valcea intentioneaza sa continue identificarea de surse 
suplimentare de fonduri prin: 

- incheierea de noi parteneriate cu companii private, alaturi de consolidarea celor deja 
traditionale si angrenarea acestora in proiecte de transfer de cunostinte sau experimental 
demonstrative; 

- afilierea la clustere tehnologice pe tematici CDI compatibile cu domeniile de excelenta ale 
ICSI; 

- utilizarea expertizei tehnice si a facilitatilor de cercetare si producţie ale ICSI pentru 
cresterea si diversificarea produselor si serviciilor oferite; 

- mentinerea standardelor de calitate a serviciilor de expertiza oferite de ICSI, in scopul 
cresterii volumului de colaborari cu agenti economici. 

Motorul si cadrul  logistic-organizatoric al acestor actiuni va fi reprezentat de  catre   
incubatorul tehnologic ITA. Intarirea rolului incubatorului de afaceri, prin extinderea 
atributiilor in sensul colectarii  rezultatelor cercetarii si a asigurarii legaturii cu mediul de 
afaceri este o conditie esentiala in cadrul acestei strategii.  



Vor fi  continuate urmatoarele actiuni: 
- Facilitarea initierii si incubarii de noi intreprinderi inovative bazate pe transferul de noi
tehnologii avansate
- Asistarea IMM-urilor pentru accesarea fondurilor nerambursabile de dezvoltare a
competitivitatii intreprinderilor;
- Formarea unei culturi antreprenoriale si cresterea competitivitatii managementului
afacerii;
- Diseminarea in mediul economic a rezultatelor activitatilor CDI si a rezultatelor
inovative/proiecte de succes;
- Cresterea calitatii si competitivitatii produselor, proceselor si serviciilor oferite/realizate in
cadrul  institutului si cresterea diversitatii acestora;
- Cresterea gradului de utilizare a resurselor umane si materiale din cadrul  ICSI, prin
asigurarea/extinderea  accesului IMM-urilor la serviciile tehnologice si infrastructura de CDI.


