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Știința captează din ce în ce mai multă atenție din partea publicului 
larg, subliniind tot mai mult valoarea intrinsecă pe care cercetarea 

ştiințifică, fie ea de tip fundamental, exploratoriu sau aplicativ-

tehnologic, o are pentru societate. Discutăm despre o relație 

caracterizată de dualitate şi dinamism, acțiunile societății exercitând 
efect în domeniile unde activează cercetarea ştiințifică, fiind în acelaşi 

timp influențate de nivelul de cunoaştere rezultat ca urmare a 

progresului ştiințific, iar aplicativitatea cercetării este indiscutabil 

dictată de necesitățile societății. Toate aceste elemente constituie 
nucleul strategic al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice – ICSI Rm. Vâlcea.  

Director General, 

Dr. fiz. Mihai Varlam 
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INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE 
PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ŞI IZOTOPICE – 

ICSI RM. VÂLCEA  

 

 

1. DATELE DE INDENTIFICARE ALE INC-DTCI – ICSI Rm. Vâlcea 
 

1.1. Denumirea 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea 
 
1.2. Actul de înfiinţare, cu modificările ulterioare 

· Hotărârea Guvernului nr. 1319/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice; 

· Hotărârea nr. 967, din 25 august 2005, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - I.C.S.I. Râmnicu 
Vâlcea; 

· Decizia nr. 9634, din 14 aprilie 2008, emisă de Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare 
Ştiinţifică privind validarea acreditării Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii 
Criogenice şi Izotopice - I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea ca unitate componentă a sistemului de cercetare-
dezvoltare de interes naţional; 

· Decizia nr. 9008 din 07.01.2016 privind certificarea unităţilor de cercetare-dezvoltare evaluate şi 
clasificate în vederea certificării; 

· Ordinul MCI Nr. 1017/14.12.2018 – Anexa 1 – Institute naţionale de cercetare-dezvoltare recertificate 
pentru o perioadă de 5 ani, conform H.G. Nr. 97/2016. 

 
1.3. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: 2325 
 
1.4. Adresa: Str. Uzinei nr. 4, O.P. Râureni, C.P. 7, cod 240050, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, România 
 
1.5. Telefon: +40 0250 732744; +40 250 733890; Fax: +40 250 732746  

Pagina web: http://www.icsi.ro, E-mail: office@icsi.ro 

 
 
 

2. SCURTĂ PREZENTARE A INC-DTCI – ICSI Rm. Vâlcea 
 

 
2.1. Istoric 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice – ICSI Rm. Vâlcea este o 
unitate de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică aflată în coordonarea Ministerului Cercetării şi 
Inovării. 

ICSI Rm. Vâlcea a fost fondat în anul 1970 sub denumirea de Uzina „G” Rm. Vâlcea, ca o instalaţie pilot 
industrial experimentală. Uzina „G” a reprezentat un ansamblu de instalaţii pilot proiectate şi construite cu 
scopul de a stabili tehnologia de separare şi producere a apei grele. Prima extracţie de apă grea de calitate 
nucleară 99,8D/(H+D) s-a realizat la data de 9 August 1976. Cercetările efectuate au fost finalizate prin 
brevetarea tehnologiei de producere a apei grele şi valorificarea ei la proiectarea şi construcţia Uzinei de apă 
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grea ROMAG din Drobeta Turnu Severin. În anul 1991, Uzina „G” a fost reorganizată ca Institut de Criogenie şi 
Separări Izotopice. În anul 1996, ca urmare a unui proces de evaluare, se înfiinţează Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice – ICSI Rm. Vâlcea, ca unitate componentă a 
sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional, statutat prin HG 1319/1996. 

În ultimii ani, ICSI Rm. Vâlcea a dezvoltat un amplu program intern de promovare a inovării ştiinţifice şi 
tehnologice prin care se urmăreşte valorificarea rezultatelor în mediul economic prin transfer tehnologic şi 
orientarea activităţilor către cerinţele societăţii. 

Prin apartenenţa României la Uniunea Europeană şi în contextul eforturilor de integrare în Spaţiul European 
de Cercetare, ICSI Rm. Vâlcea urmăreşte ca obiectiv prioritar creşterea participării comunităţii ştiinţifice la 
Programele de Cercetare-Dezvoltare ale Comunităţii Europene. 

 
2.2. Structura organizatorică (organigrama, IOSIN) a INC-DTCI – ICSI Rm. Vâlcea 
Structura organizatorică a ICSI Rm. Vâlcea a fost aprobată prin Ordinul nr. 128, emis de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării în data de 05.02.2019. 

 

 
Conform HG nr. 786, din 10 septembrie 2014, privind aprobarea Listei Instalaţiilor şi obiectivelor speciale de 
interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în cadrul institutului 
funcţionează două instalaţii de interes naţional, anume: 

· Instalaţia Pilot Experimental pentru Separarea Tritiului şi Deuteriului, a cărei misiune este de a confirma 
datele tehnologice şi caracteristicile funcţionale ale utilajelor specifice operării în mediu tritiat şi la 
temperaturi criogenice, în scopul proiectării unei instalaţii de detritiere a apei grele utilizate în reactoarele 
de tip CANDU, cu aplicaţie directă către unităţile 1 şi 2 din cadrul CNE Cernavodă; şi 

· Centrul Naţional pentru Hidrogen şi Pile de Combustibil, care şi-a asumat ca element cheie dezvoltarea de 
sisteme energetice ce utilizează tehnologiile bazate pe hidrogen şi pile de combustibil. 

 
2.3. Domeniul de specialitate al INC-DTCI – ICSI Rm. Vâlcea (conform clasificării CAEN) 
Activitatea principală corespunde diviziunii CAEN 72 "Cercetare-dezvoltare", grupa CAEN 721 "Cercetare-
dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie", iar obiectul principal de activitate aparţine clasei CAEN 7219 
"Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie”. 
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2.4. Direcţii de cercetare-dezvoltare/obiective de cercetare/priorităţi de cercetare 
Misiune: generare know-how şi asigurare transfer tehnologic către societate/economie, în scopul (i) susținerii 
Programului Nuclear Național, (ii) dezvoltării şi implementării tehnologiilor energetice bazate pe hidrogen şi 
surse regenerabile de energie, şi (iii) soluționării problematicilor de mediu şi securitate alimentară. 

a. Domenii principale de cercetare-dezvoltare 

· Cercetare fundamentală şi aplicativă: fizică atomică – tehnologii de separare a izotopilor; fizica stării 
condensate – criogenie; fizica materialelor – catalizatori; energetică – nucleară, hidrogen – pile de 
combustibil, soluții de stocare a energiei; fizica vieţii şi mediului – radioprotecţie, tehnici analitice 
nucleare. Structurată pe cele trei departamente de cercetare, cercetarea fundamentală şi aplicativă din 
cadrul ICSI Rm. Vâlcea se reflectă în următoarele direcţii: 
 ICSI Nuclear 

a. Procese și tehnologii de separare izotopică; 
b. Procese de interacție între izotopii hidrogenului; 
c. Dezvoltare catalizatori pentru procese de schimb izotopic;  
d. Managementul tritului și interacția izotopilor hidrogenului cu materiale;  
e. Dezvoltarea de metodologii și soluții pentru monitorizarea parametrilor radioactivi ai mediului; 
f.  Proiectarea și dezvoltarea de sisteme nucleare de tip suport; 
g. Fizica și tehnologii la temperaturi scăzute-criogenie; 
h. Tehnologii de lichefiere a gazelor. 

 ICSI Energy 
a. Dezvoltarea  de noi tehnologii energetice emergente bazate pe hidrogen; 
b. Cercetări privind elaborarea de soluții inovative de propulsoare hibride bazate pe hidrogen; 
c. Soluții inovative pentru gestionarea infrastructurilor de hidrogen; 
d. Cercetări teoretice și experimentale privind dezvoltarea de noi soluții de stocare  a energiei; 
e. Procese electrochimice în pile cu combustibil-cercetare fundamentală și aplicativă; 
f. Cercetări privind sinteze și testări de catalizatori pentru procese electrochimice; 
g. Dezvoltarea de noi materiale și arhitecturi pentru baterii de tip litiu-ion; 
h. Dezvoltarea de noi materiale nanostructurate carbonice.  

 ICSI Analytics 
a. Dezvoltarea de soluții de tratare/valorificare a deșeurilor, cu aplicații în generarea de energie 

curată și reducerea poluării mediului; 
b. Dezvoltarea de materiale avansate structural, cu capacitate selectivă ridicată (sorbenți, 

catalizatori, membrane, etc). 
c. Aplicarea izotopilor și a altor markeri/bio-markeri în domeniul științelor mediului și vieții, cu 

accent pe siguranță alimentară, ecologie și hidrologie; 
d. Dezvoltarea de metodologii alternative, substitutive sau complementare amprentării izotopice 

pentru caracterizarea și clasificarea produselor naturale, în scopul determinării originii și 
trasabilității acestora; 

e. Dezvoltarea de noi metodologii analitice de investigare a autenticității și calității băuturilor 
alcoolice și non-alcoolice; 

f. Dezvoltarea de noi metodologii analitice de atestare a calității alimentelor; 
g. Noi tehnologii de monitorizare a factorilor de mediu-apă, aer și sol. 

 

· Dezvoltare tehnologică: tehnologii (separare deuteriu/tritiu), prototipuri (pile de combustibil, baterii Li-
ion), metode analitice avansate, structurate pe departamente după cum urmează: 

 ICSI Nuclear 
a. Tehnologii de separare a izotopilor hidrogenului-suport pentru industria  nucleară  din România; 
b. Proiectare și dezvoltare de sisteme criogenice. 

 ICSI Energy 
a. Dezvoltarea de pile cu combustibil și soluții tehnologice bazate pe acestea; 
b. Dezvoltarea de soluții complete de stocare a energiei pentru aplicații staționare; 
c. Dezvoltarea de propulsoare automotive inovative bazate pe hidrogen și/sau baterii litiu-ion; 
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d. Dezvoltarea de platforme mobile ecologice pentru aplicații de nişă; 
e. Dezvoltarea de sisteme de generare putere mobile și/sau portabile bazate pe pile de combustibil 

și/ sau baterii Litiu-ion; 
f. Dezvoltarea de baterii Litiu-ion și/sau soluții complete cu sisteme de management al puterii; 
g. Dezvoltarea de electrolizoare de tip PEM. 

 ICSI Analytics 
a. Dezvoltarea de soluții de gestionare/tratare a deșeurilor organice și industriale; 
b. Metodologii analitice de investigare a calității băuturilor; 
c. Metodologii analitice de investigare a calității alimentelor. 

 

· Transfer tehnologic: în ecologie, mediu şi industrie (valorificare deşeuri, studii de mediu), industrie 
alimentară (markeri de origine) – gestionat prin intermediul departamentului ICSI Business, pentru 
realizarea de: 

a. Soluții personalizate de tratare și valorificare a deșeurilor; 
b. Studii de mediu; 
c. Soluții de propulsoare ecologice pentru aplicații automotive; 
d. Soluții personalizate de stocare a energiei regenerabile. 

 

b. Domenii secundare de cercetare-dezvoltare 

· Materiale avansate - adsorbanţi selectivi, structuri carbonice nanostructurate, membrane, etc.; 

· Separare şi purificare gaze; procese de inertizare; 

· Certificare etaloane apă grea.  
 

c. Servicii/microproducție 

· Expertize și asistență tehnică pentru industria nucleară din România; 

· Servicii de consultanță, proiectare și elaborare documentații suport, asistență tehnică pentru sisteme 
de detritiere pentru industria nucleară; 

· Furnizare de gaze pure și ultrapure și amestecuri de gaze pentru aplicații industriale și analitice; 

· Servicii de analize gaze pure și amestecuri de gaze; 

· Testări etanșeitate, inertizare utilaje și echipamente pentru aplicații industriale; curățire butelii pentru 
gaze și verificări ISCIR; 

· Servicii complete de monitorizare  a parametrilor de mediu-apă, aer și sol; 

· Furnizarea de soluții complete de stocare energie-proiectare și asistență la construcție; 

· Investigații complete pentru autentificarea calității şi autenticității produselor alimentare/băuturilor; 

· Investigații complete analitice pentru autentificarea calității alimentelor; 

· Analize și expertize pentru combustibili; 

· Soluții tehnologice pentru instalații de separare izotopică.   
 
 

2.5. Modificări strategice în organizare şi funcţionare 

În anul 2019, ICSI Rm. Vâlcea a trecut printr-un proces de reorganizare și restructurare internă în scopul 
creșterii performanței. Transformările au fost atât din punct de vedere al concepţiei de management cât şi al 
structurii, formării și promovării grupurilor de cercetare. Procesul de tranziţie la noua structură organizatorică 
a demarat în anul 2018 şi s-a finalizat în 2019. Aceste schimbări au fost datorate în special modificărilor 
contextuale existente în mediul de cercetare naţional şi internaţional, iar din punct de vedere formal se 
regăsesc în noua organigramă a institutului, aprobată prin Ordinul MCI nr. 128/05.02.2019. 

Pentru a rezuma aceste modificări, vom discuta cele trei categorii esenţiale: 
A. Organizatoric. Restructurarea institutului a fost focalizată pe direcțiile prioritare de cercetare-dezvoltare, 
prin stabilirea a patru departamente cu autonomie de cercetare, cu misiuni şi domenii de acţiune distincte, 
conforme cu strategia generală de dezvoltare a ICSI, şi anume:  

· Departament ICSI Nuclear - structură de cercetare ce are ca misiune dezvoltarea de tehnologii legate de 
managementul tritiului şi care pe acest domeniu de nişă are toate condiţiile de a conduce spre o 
cercetare de excelenţă. Departamentul, ce are în componenţa sa şi Instalaţia de Interes Naţional – Pilot 
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Experimental pentru Separarea Tritiului şi Deuteriului, are însă o strategie de dezvoltare ce depăşeşte 
această limitare şi îşi pregăteşte pe termen scurt, programele de cercetare în domeniul stocării, 
permeaţiei şi interacţiei tritiului cu materialele, în viziunea utilizării acestor rezultate în domeniul 
fuziunii. 

· Departament ICSI Energy - focalizat pe noile tehnologii legate de sistemele sustenabile energetice ale 
viitorului, având o paletă largă de grupuri de lucru, de la cele ce vizează dezvoltarea de materiale de 
tipul catalizatorilor pentru reacţiile electrochimice ale pilelor de combustibil sau de noi materiale pentru 
bateriile pe bază de Litiu (nivel nano) şi până la cele ce au ca scop validarea tehnologiilor de mobilitate 
electrică și hibridă cu hidrogen sau a sistemelor integrate de stocare energie. Instalaţia de Interes 
Naţional – Centrul Național pentru Hidrogen și Pile de Combustibil completează setul de programe 
asumate de către departament în vederea dezvoltării și promovării tehnologiilor energetice bazate pe 
surse regenerabile de energie și hidrogen, permițând racordarea cercetării româneşti la comunitatea 
ştiinţifică internaţională, susținerea colaborărilor, precum și formarea, pregătirea și perfecționarea de 
specialiști. 

· Departament ICSI Analytics - grupează laboratoarele ICSI Rm. Vâlcea, în sensul dezvoltării şi 
implementării de metode de investigare avansată orientate spre nevoile societăţii, şi transferate apoi 
economiei, prin abordări analitice integrate referitoare la calitatea şi impactul asupra mediului, în toate 
formele sale – apă, aer şi sol, dar şi de certificare şi autentificare a originii pentru diverse matrici 
alimentare sau de mediu. Pe baza experienţei şi capabilităţii tehnice şi umane, ICSI Analytics reuşeşte să 
îmbine cu succes activitatea de cercetare, cu cea de transfer tehnologic prin furnizarea de 
servicii/expertize şi studii către un mare număr de beneficiari din ţară şi străinătate. 

· Departament ICSI Bussines – structură suport pentru promovarea și intermedierea transferului 
tehnologic al principalelor rezultate obținute în cadrul institutului. Are misiunea de a maximiza aportul 
fondurilor extrabugetare pentru derularea corespunzătoare a activităților de cercetare din ICSI Rm. 
Vâlcea, dar și de a identifica posibilitățile de comercializare a produselor/tehnologiilor generate de 
acestea. 

B. Promovare a excelenţei. Au fost stabilite o serie de măsuri de impulsionare/motivare a cercetătorilor în 
sensul creşterii numărului şi calităţii publicaţiilor. Măsurile implementate ţin de acordarea unor stimulente 
pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare şi de obligativitatea publicării rezultatelor raportate la 
orice conferinţă/workshop. Mai mult, în acelaşi context, au fost impulsionate aplicaţiile de brevete (inclusiv la 
nivel european), ţinând cont de faptul că activitatea de cercetare-dezvoltare a ICSI Rm. Vâlcea are un 
puternic caracter tehnologic. Modificări substanţiale au fost definite şi în viziunea de recrutare, întreaga 
strategie focalizându-se către căutarea de “talente” în cercetare, nu doar la nivel naţional ci şi în rândul 
persoanelor din străinătate (de naţionalitate română sau străină).  
C. Creşterea vizibilităţii. ICSI Rm. Vâlcea a continuat măsurile de implementare a programului de identitate 
vizuală demarat în anul 2018. Elementele ce ţin de vizibilitatea ICSI au fost redefinite, începând de la web-site 
(https://www.icsi.ro/), până la broşura şi filmul de prezentare al institutului. Toate acestea sunt modalitățile 
de transpunere și transmitere a viziunii ICSI, a rezultatelor obținute în cadrul direcțiilor strategice derulate, 
dar și o modalitate de stabilire a unor parteneriate strategice. Scopul nostru este să devenim un lider regional 
în soluții inovative energetice și de mediu, însă mai presus de toate, dorim să fim un partener de încredere. 

 

 
 

3. STRUCTURA DE CONDUCERE A INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 
TEHNOLOGII CRIOGENICE ŞI IZOTOPICE – ICSI Rm. Vâlcea 

 

 
3.1. Consiliul de administraţie 

· CSI, Dr. fiz. Mihai Varlam - Președinte, Director General INC-DTCI – ICSI Rm. Vâlcea  

· CS I, Dr. chim. Ioniță Gheorghe - Membru, Preşedinte Consiliu Ştiinţific INC-DTCI – ICSI Rm. Vâlcea  

· Lili Adriana Popescu - Membru, Reprezentant Ministerul Cercetării şi Inovării 

· Daniel Samoilă - Membru, Reprezentant Ministerul Finanțelor Publice 

· Gabriela Andreea Nica - Membru, Reprezentant Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, până la data de 
23.11.2019, ca urmare a demisiei  
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· Dan Domnişor - Membru, Specialist, Reprezentant al Ministerului coordonator (MCI)  

· Prof. univ. dr. Ioan Ștefănescu  - Membru, Specialist, INC-DTCI – ICSI Rm. Vâlcea, până la data de 
25.07.2019 

· Ionete Roxana Elena - Membru, Specialist, INC-DTCI – ICSI Rm. Vâlcea, începând cu august 2019, 
conform Ordin MCI nr. 484/19.08.2019  

 Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 se prezintă în Anexa 1 la Raportul de 
activitate, precum și programul și tematica ședințelor CA pentru anul 2020 (Anexa 1a). 
 
3.2. Directorul General 
CSI, Dr. fiz. Mihai Varlam - Director General INC-DTCI – ICSI Rm. Vâlcea 
Raportul cu privire la execuția madatului și a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță asumați 
prin contractul de management se prezintă în Anexa 2 la Raportul de Activitate. 

 
3.3. Consiliul ştiinţific 

· CS I, Dr. chim. Gheorghe Ioniță – Preşedinte 

· CS I, Dr. ing. Roxana Elena Ionete – Vicepreşedinte 

· CS I, Dr. ing. Sebastian Davides Brad – Secretar 

· CS I, Dr. fiz. Mihai Varlam – Membru 

· Prof. univ. dr. Ioan Ştefănescu  – Membru 

· CS I, Dr. chim. Vasile Stanciu – Membru 

· CS I, Dr. mat. Elena Carcadea – Membru 
 

3.4. Comitetul director 

· CS I, Dr. fiz. Mihai Varlam – Director General 

· Prof. univ. dr. Ioan Ştefănescu  – Coordonator activitate de control intern managerial, până la 25.07.2019 

· CS I, Dr. chim. Vasile Stanciu – Director Ştiinţific 

· Ec. Viorica Handolescu – Director Economic 

· CS I, Dr. ing. Roxana Elena Ionete – Şef Departament de Cercetare ICSI Analytics 

· IDT I, Dr. ing. Ştefan Ovidiu Liviu –  Şef Departament de Cercetare ICSI Nuclear, începând cu luna august 
2019 

 
 

 

4. SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INC-DTCI – ICSI Rm. Vâlcea 
 

 
Activitatea institutului pentru anul 2019 a urmărit încadrarea în indicatorii financiari înscriși în bugetul de 
venituri și cheltuieli.  

Analiza realizărilor anului 2019 este în directă corelare cu veniturile acestui an, și, foarte important, cu 
veniturile din activitatea de CDI. Pentru anul 2019 au fost iniţial prognozate venituri în valoare de 1.300 mii lei 
pentru a se realiza din derularea unor contracte finantate din fonduri europene pentru care erau îndeplinite 
toate condiţiile pentru semnare. Totuşi, contractele nu au fost semnate şi a trebuit să se rectifice BVC-ul 
anului 2019 prin reducere cu 1.000 mii lei. Faţă de anul 2018, veniturile realizate din activitatea de CD au 
scăzut cu 1.938 mii lei. O scădere importantă s-a datorat alocărilor pentru finanţarea IOSIN-urilor în anul 
2019, cu mai puţin de 4.781 mii lei faţă de anul precedent.  

Comparativ cu anii anteriori, diminuarea veniturilor pentru anul 2019 se traduce și în scăderea altor 
indicatori, astfel cum sunt aceștia prezentați în Tabelul 4.1. 
 

Tabel 4.1. Situaţia economico-financiară a ICSI Rm. Vâlcea, analiză comparativă 2018 - 2019 
Nr. 
crt. 

DENUMIRE INDICATOR U.M. 2019 2018 

4.1 Patrimoniul stabilit în baza raportărilor financiare la data de 31 
decembrie, din care: 
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Nr. 
crt. 

DENUMIRE INDICATOR U.M. 2019 2018 

a. Active imobilizate (imobilizări corporale și necorporale, la valoare 
netă) 

lei 124.222.175 129.274.052 

b. Active circulante lei 4.489.649 8.303.360 

c. Active totale lei 128.884.137 137.603.252 

d. Capitaluri proprii lei 78.449.721 76.736.016 

e1 - rata activelor ( Active imobilizate/Active Totale)  % 96,38 93,95 

e2 - rata stabilității financiare (Capital permanent/PT) rata 0,61 0,57 

e3 - rata autonomiei financiare (Capital propriu/PT) rata 60,87 55,77 

e4 - lichiditatea generală (Active circulante/Datorii curente) rata 1,09 1,66 

e5 - solvabilitatea generală (Active totale/Datorii totale) rata 31,41 27,50 

4.2  Venituri totale, din care: lei 73.232.652 75.486.492 

a. - venituri realizate prin contracte  de C-D finanțate din fonduri 
publice (repartizat pe surse naționale și internaționale) 

lei 51.634.904 53.923.219 

b. - venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanțate 
din fonduri private (cu precizarea surselor) 

lei 564.690 214.387 

c. - venituri realizate din activităţi economice (servicii,microproducţie, 
exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală) 

lei 4.618.654 5.030.251 

d. - subvenții/transferuri lei   

4.3  Cheltuieli totale, din care: lei 73.015.901 74.972.395 

a.  cheltuieli cu personalul lei 29.408.981 25.859.786 

 - ponderea cheltuielilor cu personalul în total cheltuieli  pondere 0,40 0,34 

b.   cheltuieli cu utilitățile lei 1.438.896 1.499.857 

 - ponderea cheltuielilor cu utilitățile în total cheltuieli pondere 0,019 0,020 

c.  alte cheltuieli lei 42.168.024 47.612.752 

4.4  Salariul mediu pentru personalul angajat  

 - salariul mediu pentru personalul institutului lei/pers/luna 8.417 8.049 

 - salariul mediu pentru personalul de cercetare-dezvoltare lei/pers/luna 8.775 8.347 

4.5  Investiții în echipamente/dotări/mijloace fixe de CDI lei 7.033.956 7.167.419 

4.6  Rezultate financiare/rentabilitate  

a.  profitul brut lei 216.751 514.097 

b.  profitul net lei 216.751 251.550 

c.  rata rentabilității (ROA) (profit net/ active totale) % % 0,17 0,37 

d.  marja profitului net (profit net/cifra de afaceri) % % 0,30 0,33 

4.7  Situația arieratelor/(datorii totale, datorii istorice, datorii  
 curente) 

 

a.  Datorii totale lei 4.103.732 5.003.716 

1. - Bugetul consolidat al statului lei 1.072.947 1.000.755 

2. - Alţi creditori lei 3.030.785 4.002.961 

b.  Datorii istorice lei 0 0 

1. - Bugetul consolidat al statului lei   

2. - Alţi creditori lei   

c.  Datorii curente lei 4.103.732 5.003.716 

1. - Bugetul consolidat al statului lei 1.072.947 1.000.755 

2. - Alţi creditori lei 3.030.785 4.002.961 

4.8  Pierderea brută lei 0 0 

4.9  Evoluția performanței economice (cf Tabel 4.2)  

4.10  Productivitatea muncii pe total personal și personal de CDI    

  - total personal lei 287.187 306.856 

 - personal CDI lei 325.478 341.568 

4.11  Politicile economice și sociale implementate (costuri/efecte)    

  - politici economico-financiare de angajare de credite lei 180.243 130.570 

  - politici sociale lei 1.467.095 1.137.681 
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4.1 Patrimoniul ICSI Rm. Vâlcea 
Cu privire la patrimoniul institutului se observă o scădere a a activului, pe de o parte datorată scăderii 
activelor imobilizate, pe de altă parte datorată scăderii activelor circulante. 

Activele imobilizate au scăzut ca urmare a faptului că fiind calculate la valoarea netă, respectiv la valoarea 
rămasă de amortizat, an de an aceasta este în scădere, iar investițiile anului nu s-au ridicat, din lipsa surselor 
de finanțare, la nivelul de acoperire a deprecierii valorice a acestora.  

Activele circulante au scăzut față de anul anterior dar se află într-o corelare sănătoasă cu scăderea datoriilor 
curente. 

Cât privește indicatorii relativi calculați pe baza datelor de patrimoniu se observă că aceștia sunt superiori anului 
2018  și indică un grad înalt de autonomie, solvabilitate și lichiditate financiară a institutului, premise pentru o 
stabilitate financiară şi un echilibru al surselor şi o bază sănătoasă pentru continuitatea activităţii viitoare. 
 
4.2 Venituri  
Cu privire la veniturile realizate, acestea au următoarea componență (lei): 

TOTAL venituri:   73.232.652 

Venituri CDI, din care:   52.199.594 
PNCDI III       2.634.010 
Program Nucleu   27.909.099 
Proiecte CDI internaţionale        613.935 
IOSIN    19.308.487 
Proiecte finanțate din FE    1.169.373 
Conferințe             64.690  

Venituri din activități economice   4.618.654 

Alte venituri    16.414.404  

In cadrul veniturilor din activități de CDI au fost finanțări private în valoare de 564.690 lei, respectiv 
conferințe ale institutului și contract încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu. Veniturile din CDI sunt 
prezentate în Anexa 3 la raport. 

 
4.3 Cheltuieli totale 
În cadrul cheltuielilor totale, cheltuielile cu utilitățile sunt în valoare de 1.438.896 și reprezintă cheltuieli cu 
energie, apă, gaze și telecomunicații. Este o cheltuială importantă şi în relativă creștere ca urmare a 
infrastructurilor mari și a investițiilor în echipamente de laborator. Ponderea în total cheltuieli este relativ 
mică. 

 
4.4 Salariul mediu pentru personalul de cercetare-dezvoltare 
Salariul mediu al  personalului a crescut în anul 2019 comparativ cu anul 2018 cu 4,57%. Salariul personalului 
de CDI a crescut cu 5,13%, superior creșterii salariului mediu/institut. 

 
4.5 Investiții în echipamente/dotări/mijloace fixe de CDI 
Investițiile în echipamente de CDI ale anului 2019 au fost de 7.033 mii lei, aproximativ la acelaşi nivel cu anul 
2018. Institutul a primit din alocatii bugetare suma de 2.600 mii lei pentru reabilitarea unei clădiri de 
laboratoare CDI şi construcţia unei hale automotive. De asemenea, din surse proprii, institutul a investit suma 
de 975.880  lei pentru infrastructura institutului. 

 
4.6 Rezultate financiare/rentabilitate 
Profitul net al institutului se menține în jurul cifrei de cca 200 mii lei, fiind obținut exclusiv din activitatea 
economică. Cu privire la indicatorii de profitabilitate și rentabilitate considerăm că aceștia sunt indicatori 
nerelevanți pentru activitatea de CDI care nu are drept scop obținerea de profit, deoarece prin contractele de 
finanțare din fonduri publice este interzisă finanțarea profitului. Astfel, se explică nivelul redus al acestor 
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indicatori. Pentru o corectă raportare, acești indicatori ar trebui calculați la veniturile economice, cele 
generatoare de profit și, în această situație, indicatorii ar avea valori după cum urmează: 

marja profitului net (profit net/cifra de afaceri din activităţi economice) %  - 4,69%. 

4.7 Situația arieratelor 
Institutul are doar datorii curente, nu înregistrează datorii istorice. Fluctuația datoriilor curente este doar în 
funcție de condițiile de plată/încasare din contractele anuale de finanțare. Institutul folosește credite bancare 
pentru acoperirea temporară a finanțării activității curente, dar la data de 31 decembrie 2019 soldul acestor 
credite este de 1.423.807 lei. 

 
4.8 Pierderea brută 
N/A. 
 
4.9 Evoluția performanței economice  

 

Tabel 4.2. Evaluarea situaţiei economico-financiare a ICSI Rm. Valcea pentru perioada 2015 – 2019 
Nr. 
crt. 

INDICATORI 2019 2018 2017 2016 2015 
SCURTĂ ANALIZĂ PRIVIND 
EVOLUȚIA INDICATORILOR 

A. SITUAȚIE PATRIMONIU 

A.1. 

Active 
Imobilizate  

Imobilizări 
corporale 

123.188.636 128.218.724 135.832.092 136.619.367 137.396.079 
Este o descreştere lentă a amortizării 
infrastructurii finanţate din fonduri 
europene în perioada 2010-2015 

Imobilizări 
necorporale 

1.033.539 1.055.328 1.292.883 549.597 393.048 
Creştere de 263% - interesul crescut al 
institutului pentru investiţi în programe 
informatice specifice domeniilor de  CDI. 

Active Circulante 4.489.649 8.303.360 14.765.879 4.653.866 13.053.504 
Activele circulante au o dinamica specifica 
tipurilor de finanţări şi a perioadei de 
încasare/plată a activităţilor de CDI 

ACTIVE TOTALE 128.884.137 137.603.252 151.915.119 141.832.134 150.856.708 

Trebuie menţionat că activele sunt înscrise 
la valoarea netă (valoarea rămasă de 
amortizat); au o descreştere ca urmare a 
amortizării  infrastructurii finanţate din 
fonduri europene în perioada 2010-2015 

A.2. CAPITALURI PROPRII 78.449.721 76.736.016 77.500.842 77.702.410 77.990.360 
Capitalurile proprii au cunoscut o creştere 
de 0,6% 

A.3. 

Datorii istorice - - - - - Institutul nu are datorii istorice. 

Datorii curente 4.103.732 5.003.716 11.891.117 2.311.760 8.674.081 
Datoriile curente urmează tendinţele 
activelor circulante şi sunt legate de tipul de 
finanţare a contractelor de CDI. 

DATORII TOTALE  4.103.732 5.003.716 11.891.117 2.311.760 8.674.081 
Aceleaşi explicaţii ca cele de la punctul 
anterior. 

A.4. 

RATA ACTIVELOR 
IMOBILIZATE  
Rai = (Active imobilizate/Total 
activ) x 100 

96,38 93,95 90,26 96,71 91,34 Se observă o creştere pe total de 5,5% 

A.5. 
RATA STABILITĂȚII 
FINANCIARE 
Rsf=Capital Permanent/TP 

0,61 0,57 0,52 0,55 0,53 
Capitatul permanent este cam în aceeaşi 
relaţie cu Totalul Pasivului bilanţier, 
indicând un echilibru de capitaluri. 

A.6. 

RATA AUTONOMIEI 
FINANCIARE 
RAF=(Capitaluri Proprii/ Total 
Pasive)x100  

60,87 55,77 51,02 54,78 51,70 

Aceleaşi explicaţii ca la punctul anterior, în 
ce priveşte capitalul propriu, cu explicaţia 
că acest indicator arată o foarte bună 
autonomie financiară a institutului. 

A.7. 

LICHIDITATEA 
GENERALĂ 
Lichiditatea generala = Active 
circulante/Datorii curente 

1,09 1,66 1,24 2,01 1,50 
Indicatorul are o valoare foarte bună şi o 
creştere de 0,73%. 

A.8. 

RATA SOLVABILITĂȚII 
GENERALE 
Rsg=(Total active/Datorii 
totale)x100 

3.140,66 2.750,02 1.277,55 6.135,24 1.739,17 

Rata solvabilităţii generale are o dinamică 
importantă şi marchează o rată a 
solvabilităţii foarte bună, cu o creştere de 
180,5%. 

B. ECHIPAMENTE 

B.1. 

INVESTIŢII ȊN 
ECHIPAMENTE/DOTĂRI
/MIJLOACE FIXE DE CDI 

7.033.956 7.167.419 14.051.109 11.596.188 41.523.886 

Investiţiile în echipamente şi dotări au fost 
o prioritate pentru institut şi au fost folosite 
toate sursele de finanţare cu prioritate spre 
dezvoltarea bazei materiale a institutului 
cu dotări de înaltă performanţă tehnică. 
Valorile mari de investiţii au fost în anii 
cand s-au finanţat infrastructuri de 
cercetare din fonduri europene 

Din care echipamente 
pentru laboratoare de 
cercetare 

7.033.956 7.167.419 14.051.109 11.596.188 7.603.706 
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Nr. 
crt. 

INDICATORI 2019 2018 2017 2016 2015 
SCURTĂ ANALIZĂ PRIVIND 
EVOLUȚIA INDICATORILOR 

C. SITUAȚIA VENITURILOR 

C.1. 

Venituri din CDI 
finanțate din fonduri 
proprii 

564.690 214.387 396.018 984.821 6.205.018 

In această categorie au fost înscrise 
veniturile CDI finanţate din fonduri proprii şi 
fonduri private. De menţionat că în 
perioada 2014-2016 au fost derulate 
contracte cu SNN Cernavodă, valoarea 
acestora fiind importantă pentru institut.. 

Venituri din CDI 
finanțate din fonduri 
publice 

51.634.904 53.923.219 58.361.904 46.601.205 73.148.317 

Activitatea de CDI se finanţează, conform 
politicilor publice, institutul participând la 
toate apelurile deschise pe domeniul de 
activitate. Anul 2019 a cunoscut o uşoară 
scădere în alocarea de către MCI a 
fondurilor pentru CDI, îndeosebi 
Programul Nucleu. 

Venituri din alte 
activități (producție, 
servicii, etc.) 

4.618.654 5.030.252 4.880.289 5.074.830 4.631.322 
Se remarcă o mentinere a activităţilor de 
microproducţie. 

Subvenții și transferuri             

Alte venituri (detaliați 
dacă este cazul) 

16.414.404 16.318.634 14.007.327 12.846.303 9.729.900 

Aceste venituri sunt aferente sumelor 
provenite din amortizarea mijloacelor fixe 
achiziţionate din sume care finanţează 
proiectele de CDI 

VENITURI TOTALE 73.232.652 75.486.492 77.645.538 65.507.159 93.714.557 
Veniturile totale se află într-o stare de 
relativă menţinere, spre uşoară 
descreştere, conform alocărilor bugetare.  

C.2. 
Ponderea veniturilor 
din CDI în total venituri 

0,71 0,71 0,75 0,71 0,78 
In ultima perioadă se constată o 
menţinere la nivelul de 70% a acestui 
indicator. 

D. SITUAȚIA CHELTUIELILOR 

D.1. 

Cheltuieli cu personalul 29.408.981 25.859.786 23.674.665 21.645.264 20.718.442 

Cheltuielile de personal cunosc o creştere 
datorată creşterii veniturilor, a creşterii 
numărului de personal, precum şi a 
veniturilor salariale/ personal angajat. 

Cheltuieli cu utilitățile 1.438.896 1.499.857 1.011.250 906.569 940.892 

Au fost cuprinse în cheltuielile cu utilităţi: 
cheltuieli cu energia, apa, 
telecomunicaţiile, şi altele asemenea. Au 
crescut ca urmare a faptului că au fost 
investiţii importante în echipamente şi 
infrastructuri de CDI. 

Alte cheltuieli 42.168.024 47.612.752 52.496.134 42.660.450 71.007.435   

CHELTUIELI TOTALE 73.015.901 74.972.395 77.182.049 65.212.283 92.666.769 
Cheltuielile totale urmează tendinţa 
veniturilor totale. 

D.2. 
Ponderea cheltuielilor 
cu personalul în 
cheltuieli totale 

0,40 0,34 0,31 0,33 0,22   

E. REZULTATELE FINANCIARE / RENTABILITATEA 

E.1. PROFIT NET 216.751 251.550 217.566 269.351 909.783 
Profitul net al institutului se menţine la cifra 
de cca 200.000 lei, fiind obţnut exclusiv din 
activitate economică. 

E.2. 
Rata rentabilității 
economice (ROA)  
ROA=PB/AT*100 

0,17 0,37 0,31 0,21 0,69 

Indicator nerelevant pentru activitatea de 
CDI care nu are drept scop obţinerea de 
profit ; prin contractele de finanţare nu se 
finanţează profitul. 

E.3. 
Marja profitului net 
MPN=PROFIT NET/VENITURI 

0,0030 0,0033 0,0028 0,0041 0,0097 Aceleaşi explicaţii ca şi la punctul anterior. 

E.4. Pierderea brută - - - - -   

F. PRODUCTIVITATEA MUNCII 

F.1. 
Productivitatea muncii 
- total personal 

287.187 306.856 305.691 270.691 387.250 

Productivitatea muncii a fost calculată prin 
raportarea veniturilor totale la numărul 
mediu de personal. Pe perioada analizată 
indicatorul cunoaşte uşoare descreşteri 
anuale. 

F.2. 
Productivitatea muncii 
- personal CDI 

325.478 341.568 333.243 297.760 448.395 

Pe perioada analizată indicatorul este 
relativ constant, cu excepţia anului 2015 
cand au fost finanţări europene în 
infrastructuri CDI. 
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4.10 Productivitatea muncii pe total personal și personal de CDI; 
Productivitatea muncii este de 287.187 lei/persoană angajată, calculată ca raport între veniturile totale 
anuale și numărul mediu de personal angajat al institutului. Considerăm că productivitatea muncii nu este un 
indicator elocvent pentru activitatea de cercetare, având doar un caracter statistic şi nu de eficienţă. 
 
4.11 Politicile economice și sociale implementate (costuri/efecte). 
Institutul a acordat o atenție deosebită asigurării permanente a necesarului de resurse financiare pentru 
acoperirea temporară a disponibilităților bănești. Astfel, au fost contractate linii de credit cu băncile 
comerciale care să nu pună în pericol sau imposibilitate derularea activităților de CDI sau comerciale. Ca 
urmare a faptului că pentru trimestrul al Iv-lea al anului 2019 plăţile de la ministerul de resort au fost 
efectuate cu mare întârziere şi cu multe dificultăţi, în luna decembrie s-au mai suplimentat liniile de credit cu 
2.500 mii lei, pentru a plăti în termen datoriile curente ale institutului. Astfel, creditele contractate la sfârşitul 
anului 2019 au fost în valoare de 10.639 mii lei. 

Totodată, în plan social, în baza legislației în vigoare precum și a CCM, au fost acordate salariaților și alte 
beneficii pe lângă salarii, respectiv: tichete de masă, vouchere de vacanță, subvenție pentru servicii de odihnă 
și tratament, asigurări de accidente, asigurări medicale, ajutoare de deces sau boli grave, cadouri pentru 
copii. Toate acestea au avut ca efect stabilitatea forței de muncă și creșterea loialității acesteia față de 
institut.   
 
 
 

5. STRUCTURA RESURSEI UMANE DE CERCETARE-DEZVOLTARE 
 

 
5.1. Total personal 
Ca organizație de cercetare-dezvoltare şi inovare, ICSI Rm. Vâlcea acționează în vederea aplicării principiilor 
Cartei şi Codului etic al cercetătorilor adoptate de UE în practicile sale privind strategia resursei umane. 
Institutul are propriul Cod etic şi deontologic al profesiei de cercetător şi aplică proceduri de recrutare şi 
selecție în vederea integrării şi dezvoltării unei cariere în domeniul cercetării ştiințifice conform cadrului 
legislativ în vigoare. 

Personalul este organizat pe departamente și grupuri de cercetare, în conformitate cu Structura 
organizatorică aprobată prin Ordinul MECI nr. 128/05.02.2019, în funcție de domeniile de cercetare. 

La data de 31.12.2019, în cadrul institutului erau 307 posturi din care 35 vacante și 11 contracte individuale 
de muncă (CIM 2) încheiate cu salariați ai institutului pentru diverse poziții în cadrul proiectelor de cercetare, 
numărul efectiv al salariaților fiind de 261 din care 144 cu studii superioare și 117 cu studii medii. 

Numărul mediu de personal în cursul anului 2019, Echivalent Normă Întreagă, este de 255 din care personal 
de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare 146. Pe categorii de vârstă, personalul ICSI este 
structurat după cum urmează: 34 între 20-35 ani; 63 între 36-45 ani; 99 între 46-55 ani; 58 între 56-65 ani şi 7 
cu vârsta >65 ani (Figura 5.1). Un număr de 103 sunt femei şi 158 bărbaţi. 
 

 

 

Figura 5.1. Evoluţia personalului pe grupe de vârstă, în perioada 2018-2019 
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Total personal: La data de 31.12.2019 numărul total de salariaţi din cadrul institutului este  de 261 iar 
personal  echivalent normă întreagă (ENI) este de 255, din care: 
a. personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare - din cei 255 (ENI), 134 reprezintă personal 
de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare, din care CS I = 14; CS II = 10; CS III = 53; CS = 13; ACS = 
18; IDT I = 5; IDT II = 8; IDT III = 4, şi personal auxiliar cu studii superioare pentru activităţi CD = 6 (Figura 5.2). 
 

 

 
Figura 5.2. Evoluţia personalului C-D pe grade ştiinţifice, în perioada 2018-2019 

 
b. pondere personal (total și pe grade științifice) în total personal angajat - ponderea personalului de 
cercetare-dezvoltare cu studii superioare în total personal ICSI este de 55%, iar reflectat pe grade ştiinţifice 
situaţia se prezintă astfel: CS I 5%; CS II 3%; CS III 20%; CS 4%; ACS 6%, IDT= 7%, personal auxiliar cu studii 
superioare pentru activitati CD 2%. 
 

c. gradul de ocupare a posturilor - gradul de ocupare a posturilor, de 85%, se datorează faptului că, în cursul 
anului, o parte dintre posturi (11) sunt cu timp parțial, 4 salariate s-au aflat în concediu pentru creșterea și 
îngrijirea copilului, doi salariați au avut contractul de muncă suspendat la cerere, iar 35 de posturi sunt 
vacante pentru că nu s-au organizat până la finalul anului concursuri pentru ocuparea lor, posturile fiind 
prevăzute pentru anumite proiecte aflate încă în curs de evaluare. 

 

d. număr conducători de doctorat - un număr de 21 de salariați sunt înscriși la studii universitare de doctorat 
şi 3 de postdoctorat. Deşi 4 salariaţi ai ICSI Rm. Vâlcea susţin cursuri la diverse universităţi din ţară 
(Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea Tehnică din Cluj, Universitatea din Piteşti, Universitatea 
Lucian Blaga din Sibiu), în cadrul institutului nu există conducători de doctorat.  

 

e. număr de doctori - numărul de salariați doctori în științe, în anul 2019, este de 53 (Figura 5.3), vârsta 
medie - total personal 47,32 ani se menține aceeaşi cu cea din anul 2018, și vârsta medie a personalului de 
CDI este de 47,17 ani.  

 
Figura 5.3. Evoluţia personalului CD cu studii avansate, în perioada 2018-2019 

CS I CS II CS IIII CS ACS IDT I IDT II IDT III IDT
Alt

personal

2018 12 11 61 13 12 2 4 1 0 5

2019 14 10 53 13 18 5 8 4 0 6
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Comparativ cu anul 2018 situația este evidenţiată în Tabelul 5.1.  
 
Tabel 5.1. Evoluţia situaţiei personalului ICSI Rm. Vâlcea în perioada 2018-2019     

Indicator 

2018 2019 

Diferența Observații Număr 
efectiv 

Echiv. 
normă 

întreagă 

Număr 
efectiv 

Echiv. 
normă 

întreagă 

Total personal 254 246 261 255 7 9 Au avut loc angajări Au avut loc angajări 
Personal de CD atestat 
cu studii superioare, 
din care:  

121 116 128 127 7 8 Au avut loc promovări Au avut loc promovări. 

CS I 11 12 14 14 3 1 Au avut loc promovări  

CS II 11 11 10 10 -1 -1 Promovat CS I Promovat CS I 

CS III 60 61 53 52 -7 -9 
Au avut loc promovări 
în funcții de IDT, plecări, 
pensionare 

Au avut loc promovări 
în funcții de IDT, plecări, 
pensionare 

CS 17 13 13 13 -4 -1 Promovare IDT Promovare IDT  

ACS 15 12 18 18 3 5 Au avut loc angajări Au avut loc angajări 

IDT I 2 2 5 5 3 3   

IDT II 4 4 8 8 4 4   

IDT III 1 1 4 4 3 3   

IDT 0 0 3 3 3 3   

 

5.2 Informații privind activitățile de perfecționare a resursei umane 
Formarea profesională continuă, crearea premiselor de dezvoltare a carierei, organizarea sistematică și 
coerența muncii, au impact direct și esențial asupra creșterii productivității și asupra gradului de motivare și 
de satisfacție în muncă pentru toate categoriile de salariați. 

Activitatea de cercetare este diferită comparativ cu orice alt domeniu și, ca urmare, o așa numită "cultură a 
cercetării" a fost propusă a fi indusă în conștiința personalului de cercetare.  

În cursul anului 2019, personalul INC-DTCI - ICSI Rm. Vâlcea a beneficiat de cursuri de pregătire/ 
perfecționare, interne şi/sau externe. Anual, la propunerea conducătorilor departamentelor din cadrul 
institutului, în conformitate cu domeniile de activitate, se elaborează "Planul de formare profesională a 
salariaților" care se prezintă spre analiză și aprobare în ședința Consiliului de administrație din luna 
decembrie pentru anul următor, putând fi completat/modificat în cursul anului. Acest plan este corelat cu 
specificitatea locurilor de muncă, necesităţile de perfecţionare şi obiectivele de cercetare-dezvoltare stabilite 
la nivel de institut, ţinând cont de faptul că în structura resursei umane din ICSI Rm. Vâlcea există mai multe 
categorii de personal, anume personal de cercetare-dezvoltare (ex. asistenţi de cercetare, cercetători 
ştiinţifici şi ingineri de dezvoltare), personal auxiliar din activitatea de cercetare-dezvoltare cu studii 
superioare (ex. ingineri) şi cu studii medii (ex. tehnicieni, laboranţi, operatori), şi personal din aparatul 
funcţional şi administrativ (economişti, administratori, îngrijitori etc.). Mai mult, prin politica sa de resurse 
umane, institutul încurajează şi sprijină participarea la programe de pregătire individualizată (ex. masterate, 
doctorate, postdoctorate), prin implementarea unui mecanism de susţinere a personalului tânăr din 
cercetare prin adaptarea programului de lucru şi a tematicilor de cercetare pentru a facilita astfel programul 
experimental şi de pregătire, prin asigurarea unui suport financiar şi de mobilitate, inclusiv de participare la 
evenimente ştiintifice. Statistic vorbind, aceste măsuri s-au dovedit a fi eficiente, în perioada 2018-2019 
existând un trend uşor ascendent al numărului de tineri implicaţi în programe de pregătire individualizată, 
astfel, (a) 2018: 21 studenţi la doctorat, 4 studenţi la master; şi (b) 2019: 3 studenţi la post-doctorat, 21 
studenţi la doctorat, şi 4 studenţi la master. 

Numărul de teze de doctorat realizate în ICSI Rm. Vâlcea, precum şi programele de perfecționare ale 
personalului în perioada pentru care se face evaluarea (2019 comparativ cu 2018) se evidenţiază în Tabelele 
5.2-5.3. 
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Tabel 5.2. Situația tezelor de doctorat realizate în cadrul ICSI Rm. Vâlcea şi susţinute în perioada 2018 - 2019 
Nr.crt. Nume si Prenume Titlul tezei/Universitatea 

2018 

1 
Miricioiu Marius 
Gheorghe 

Investigaţii teoretice şi experimentale privind îndepărtarea conţinutului de CO2 din diferite gaze cu 
ajutorul membranelor mixte/Universitatea Politehnică din Bucureşti 

2 Ciocan Alexandru 
Contribuţii la sistemele de stocare a energiei utilizând sisteme hibride de la surse alternative de 
energie/Universitatea Politehnică din Bucureşti 

2019 

1 
Zgavarogea 
Ramona Ionela 

Contribuţii privind conducerea şi optimizarea staţiilor de epurare/Universitatea Politehnică din 
Bucureşti 

 

 
Tabel 5.3. Cursuri şi stagii de pregătire a personalului ICSI Rm. Vâlcea, realizate în anul 2019 
Nr.crt. Nume si Prenume Curs/stagiu, locaţia şi perioada 

În ţară 

1 
Ciobanu Anişoara, 
Negoescu Daniela 

Curs specializare tehnician chimist de laborator, 02.05.2018 – 02.02.2019, ARTOPROD SRL Vâlcea 

2 Oprea Tatiana 
Curs responsabil calitate laborator, perioada 18-20.03.2019, Asociaţia Română pentru Calitate 
(ASR), Bucureşti 

3 Oprea Tatiana Curs auditor intern calitate laborator, perioada 21-22.03.2019, ASR, Bucureşti 

4 Oprea Tatiana Curs Lead Auditor Calitate AC, 14.04.2019, Asociaţia Română pentru Calitate, Bucureşti 

5 Drăgan Mirela 
Curs de Specializare in Securitate Radiologică în Practici cu Surse de Radiatiaţii Ionizate, în 
perioada 13–24.05.2019, la Centrul de pregătire şi specializare în domeniul nuclear din cadrul 
Institutului Naţional C-D pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei, Bucureşti 

6 Ciocan Alexandru Curs de introducere in ANSYS CFD R19.3, realizat de TENSOR SRL la Sinaia, 14-15.11.2019 

7 Oprea Tatiana Manager sistem calitate MC, 05.12.2019, Asociaţia Română pentru Calitate, Bucureşti 

8 
Botoran Oana 
Romina 

Program postdoctoral în domeniul Chimie; tema “Autentificarea sucurilor de fructe prin 
identificarea unor markeri specifici și nespecifici cu ajutorul tehnicilor analitice complementare”/ 
Universitatea Politehnică din Bucureşti, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, 
2019-2020 

9 
Geană Elisabeta 
Irina 

Program postdoctoral în domeniul Chimie; tema “Valorificarea inovatoare a produselor 
secundare vegetale prin extracţia unor principii active cu potenţial terapeutic şi dezvoltarea unor 
sisteme nanotransportor pentru îmbunătățirea biodisponibilității acestora”/ Universitatea 
Politehnică Bucureşti, 2019-2020 

10 
Miricioiu Marius 
Gheorghe 

Program postdoctoral în domeniul Chimie; tema “Noi tipuri de materiale mezoporoase 
compozite pentru adsorbţia/îndepărtarea CO2”/Universitatea Politehnică Bucureşti, 2019-2020 

În străinătate 

11 
Varlam Carmen, 
Ştefan Ovidiu, 
Bornea Anisia 

Şcoala de iarnă privind izotopii hidrogenului, 02 - 08.03.2019, Petersburg Nuclear Institute named 
by B.P. Konstantinov of National Research Centre “Kurchatov Institute”- Gatchina, Sankt 
Petersburg, Rusia 

12 
Bucur Ciprian 
Leonard 

Curs avansat de instruire cu titlul “SEE Electrical V8”, 27.05.2019-29.05.2019, Group IGEXAO, 
Toulouse-Colomiers, Franţa 

13 
Miricioiu Marius, 
Costinel Diana 

Stagiu de cercetare privind extracţia celulozei din materiale lemnoase în vederea analizei izotopice 
specifice, 12 - 17.05.2019, Budapesta/Ungaria 

14 
Bucur Ciprian 
Leonard 

Curs în Centrul Regional de Training, 26.05.2019-30.05.2019, Toulouse/Franţa 

15 Carcadea Elena 
Curs de specializare în caracterizarea şi dezvoltarea de materiale utilizate în baterii/ International 
summer school on materials for energy storage and conversion, Mugla Sıtkı Koçman University, 
Turcia, 07 - 19.09.2019 

16 Buga Mihaela 
Stagiu de pregătire în dezvoltare baterii, Universitatea FUDAN, Departamentul de Chimie, 
Laboratorul de baterii, Shanghai, China, 07 - 19.09.2019 

17 Ion-Ebraşu Daniela 
Instruire privind creşterea de grafene prin depunere chimică din fază de vapori (CVD), pentru 
dispozitive electrochimice de producere a energiei electrice, University of Science and Tehnologie 
(NTNU), 11.09.2019-14.09.2019, Trondheim /Norvegia 

18 
Dărămuş Robert, 
Popescu Gheorghe 

Curs de sudură orbitală Swagelok, Swagelok NORDIVAL, Rovato, 23-24.10.2019, Italia 

19 Rădulescu Andreea 
Stagiu de cercetare în cadrul Institutului de Cercetare RCPTM – investigaţii analitice ablaţie laser 
cuplat cu ICP-MS pe probe de lemn, 29.10 - 08.11.2019, Olomouc/Cehia 

20 Marinoiu Adriana 
Instruire în domeniul măsurării conductivităţii protonice, Institute for Advanced Energy 
Technologies „Nicola Giordano", Italia, 11-15.11.2019 
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Nr.crt. Nume si Prenume Curs/stagiu, locaţia şi perioada 

21 
Spînu Zăuleţ 
Adnana 

Instruire în domeniul realizării de baterii LiFePO4/grafit, LiNiCoMnO2/grafit şi sinteze de 
materiale pentru baterii Li-ion şi Li-S, Universite Catholique de Lovain, Institute of Condensed 
Matter and Nanosciene, MOST division (UCL), Belgia 21.11-05.12.2019 

22 Buga Mihaela 
Instruire în domeniul realizării de baterii LiFePO4/grafit, LiNiCoMnO2/grafit şi sinteze de 
materiale pentru baterii Li-ion şi Li-S, Universite Catholique de Lovain, Institute of Condensed 
Matter and Nanosciene, MOST division (UCL), Belgia 21.11-05.12.2019 

23 Buga Mihaela 
Batteries Europe – European Technology and Innovatin platform, WG 4 – Manufacturing and 
Cell Design, 09-11.12.2019, Bruxelles, Belgia 

24 Buga Mihaela 

Stagiu de cercetare in cadrul  “Department of Applied Science and Technology, 
Electrochemistry Group Politecnico di Torino pe tema : Materials for new storage systems 
based on post-lithium ion technologies and in particular on Lithium Sulfur-Sulfur/Carbon 
composite electrodes, 17.11-05.12.2019, Torino, Italia 

25 

Stefan Iuliana, 
Bucur Ciprian, 
Dracea Gheorghe, 
Ana George 

Tritium Laboratory – KIT Institut fur Kernphysik pentru modificari stand experimental LPCE – 
coloană de sticlă - experimentări, 23.11-06.12.2019, Karlsruhe, Germania 

 
 

5.3 Informaţii privind politica de dezvoltare a resursei umane de cercetare-dezvoltare 
Strategia de resurse umane pentru perioada 2018-2022, implică patru componente de bază: selectare și 
recrutare, angajare sustenabilă, mobilitate și specializare a cercetătorilor. Institutul și-a propus și, în cea mai 
mare parte a realizat o politică activă de atragere de talente la nivel național și internațional prin oferirea 
unui mediu de lucru atractiv în care personalul să-și manifeste capabilitățile și să descopere oportunitățile în 
carieră. Institutul își publică toate pozițiile vacante pe website-ul propriu dar și pe site-uri cunoscute de 
recrutare a forței de muncă, atât în limba română cât și în limba engleză, pentru o creștere a vizibilității 
interne dar și internaționale, acționând în vederea  atragerii unor cercetători cu experiență din UE și țări 
terțe, atragerii cercetătorilor români, valoroși, care își desfășoară activitatea în afara țării, recrutării și 
angajării unor absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior din toate zonele țării și asigurării dezvoltării 
profesionale a cercetătorilor prin susținerea participării acestora la diferite forme de pregătire profesională. 
Angajarea sustenabilă asigură posibilitatea ca noile competențe necesare pentru diferitele poziţii din ICSI să 
poată fi asigurate nu numai prin noii angajați ci, suplimentar s-a acționat în vederea dezvoltării de capabilități 
pentru angajații institutului prin crearea unui lidership adecvat, dezvoltarea portofoliului cercetătorilor 
urmărindu-se asigurarea continuității într-un mediu variabil. 

Mobilitatea crează pentru cercetătorii ICSI oportunitatea de a acumula experiență privind modul de lucru din 
alte organizații de cercetare și contribuie la dezvoltarea schimbului de idei și cooperării la nivel internațional. 
În baza "Planului anual de relații internaționale", salariații institutului au participat la numeroase manifestări 
științifice (conferințe, workshop-uri) din țară și străinătate. Totodată, prin atragerea de colaborări cu 
cercetători străini, s-a urmărit lărgirea bazei de cooperare la nivel instituțional dar și interpersonal. 

Pornind de la necesitatea ca mediul de lucru să fie optim, din consultarea salariaților s-a concluzionat că 
foarte importante, pe lângă satisfacția din punct de vedere material, sunt comunicarea, informarea și 
recunoașterea. 

În urma evaluării performanțelor profesionale, în conformitate cu Regulamentul privind stimularea/ 
premierea anuală a angajaților INC-DTCI - ICSI Rm. Vâlcea cu rezultate științifice deosebite, au fost oferite 
premii la secțiunea "Articole științifice cu factor de impact ridicat" si s-a oferit un spor de performanţă în 
procent de 15% calculat la salariul de încadrare, unui număr de 5 salariaţi. 

Un salariat ICSI a dobândit în cursul anului 2019 titlul științific de "doctor", trei de Inginer de Dezvoltare 
Tehnologică gradul I, patru de Inginer de Dezvoltare Tehnologică gradul II, iar trei de Inginer de Dezvoltare 
Tehnologică gradul III, în urma concursului demarat în anul 2019.  

Pentru fluidizarea activităților de cercetare-dezvoltare și optimizarea activităților de management, în 
concordanță cu strategia de dezvoltare instituțională pentru următorii ani, dar și ca armonizare a tuturor 
cerințelor de promovare a institutului la nivel național și internațional, în domeniile sale de competență, s-a 
aprobat în ședința Consiliului de administrație din luna decembrie 2018 o noua Structură organizatorică ce a 
fost aprobată de Ministerului Cercetări și Inovării prin Ordinul nr. 128/05.02.2019. 
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6. INFRASTRUCTURA DE CERCETARE-DEZVOLTARE, FACILITĂȚI DE CERCETARE 
 

 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Tehnologii Criogenice și Izotopice - ICSI Rm. Vâlcea are o 
amprentă specifică în domeniul cercetării românești, cu 
realizări de prestigiu precum: elaborarea şi 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 şi surse regenerabile de energie. 

Institutul s-a implicat activ în diverse proiecte, orientate spre cercetare aplicativă și dezvoltare tehnologică, 
toate având acelaşi fundament - hidrogenul, tehnologiile/procesele la temperaturi scăzute şi izotopii. În 
cadrul ICSI Rm. Vâlcea se află una dintre puținele instalațiile experimentale de separare a tritiului şi 
deuteriului, unică la nivel de pilot semiindustrial în Europa, iar sistemul de distilare criogenică, parte 
integrantă a acestui pilot, este o instalație cu mare putere din punct de vedere frigorific. Această facilitate 
experimentală permite dezvoltarea de experimente care să reproducă cât mai fidel condițiile de lucru care se 
așteaptă să fie întâlnite în următorul reactor ITER, creând astfel posibilitatea de investigare a proceselor din 
sistemul Tritium Cycle. 

Energia hidrogenului este o altă direcţie strategică a ICSI, institutul având în structura sa, ca facilitate de 
cercetare, Centrul Național pentru Hidrogen și Pile de Combustibil, organism desemnat în România pentru a 
activa în acest subiect prioritar. Totodată, ICSI a acordat o atenție deosebită stocării hidrogenului în formă 
lichidă. În mod concret, un grup distinct de studiere a criogeniei hidrogenului este axat pe lichefierea și 
stocarea acestuia, cu acordarea unei atenţii speciale pentru aplicațiile auto. 

Tehnologia criogenică și aplicarea izotopilor în domeniul energiei, al mediului și sănătății reprezintă un atu 
important al ICSI, atât din punctul de vedere al cunoștințelor umane, cât și din punct de vedere al instalațiilor 
experimentale. Mai mult, principalul program de cercetare al institutului lansat în anul 2019, „ICSI-4EE” (ICSI 
for Energy and Environment), este gândit sub semnul continuității şi inovației, prin promovarea de cercetări 
de tip aplicativ şi tehnologic, şi în anumite cazuri către zona demonstrativă, generatoare de capabilități 
umane şi tehnologice precum şi noi cunoştințe în domenii strategice de dezvoltare pentru România: (i) 
tehnologii izotopice tip suport pentru energetica nucleară; (ii) energetica hidrogenului şi tehnologii de 
stocare energie; (iii) valorificarea deşeurilor şi (iv) investigare avansată a impactului antropogenic asupra 
mediului şi a calității vieții prin dezvoltarea şi implementarea de metode analitice avansate și markeri 
adecvaţi. 
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ICSI NUCLEAR 
de la Deuteriu la Tritiu 

 
 

ICSI NuclearIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIIIII NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNuuuuuuuuuuuuuuuuuuucccccccccccccccccccccccccclllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaaaa este gestionarul "Instalației Pilot Experimentală pentru Separarea Tritiului și Deuteriului",  aaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr eses

instalație de interes național. Câteva aspecte importante privind acest pilon al activității ICSI se referă la: 

· Evoluția tehnologică în procesarea tritiului, esențială pentru minimizarea stocurilor. 

· Cuplarea reactoarelor CANDU cu sisteme de detritiere a apei pentru a reduce impactul asupra mediului 
și pentru a minimiza inventarul de tritiu. 

· Acumularea de know-how experimental cu privire la lucrul cu tritiul şi comportamentul său în prezența 
materialelor dintr-un reactor CTR (Controlled Thermonuclear Reactor), plecând de la considerentul că 
sistemele reactoarelor de fuziune concepute în prezent (și mai multe în stadiu de dezvoltare) conțin 
cantități substanțiale de tritiu. 
 

Direcții principale de cercetare ICSI Nuclear: 

· Studii şi cercetări pentru dezvoltarea de noi tipuri de catalizatori hidrofobi şi umplutură pentru 
procesele de schimb izotopic catalizat apă grea tritiată/deuteriu; Experimentări pentru determinarea 
performanțelor diferitelor tipuri de amestecuri de umplutură în procesele de distilare criogenică; 

· Proiectarea proceselor şi instalațiilor utilizate în separarea izotopilor hidrogenului; Dezvoltarea de 
programe de modelare a proceselor de separare izotopică şi distilare criogenică; 

· Procese şi sisteme de recombinare hidrogen tritiat/oxigen pentru efluenți tritiați la temperatură 
ambiantă; 

· Procese de recuparare a He3 din sisteme de procesare şi stocare a tritiului; 

· Studiul proceselor de permeație utilizate atât pentru dezvoltare de mecanisme de protecție împotriva 
permeației tritiului cât şi pentru separarea izotopilor hidrogenului; 

· Metode de stocare a tritiului pe metale şi compuşi intermetalici; Metode şi tehnologii de recuperare a 
tritiului pentru utilizare în reactoare de fuziune; 

· Metode de detritiere a lichidelor organice tritiate şi a uleiurilor de vid; Tehnici de detritiere a metalelor 
contaminate; 

· Efectele radioactive ale tritiului asupra oțelurilor ferito-martensitice; Investigarea proprietăților 
mecanice şi fizice ale materialelor utilizate în facilități de cercetare gen JET, ITER şi instalatii de detritiere 
(WDS); 

· Studiul tehnicilor de purificare pentru apa impură injectată în sistemele de detritiere; 

· Tehnici de radioprotecție. 
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ICSI ENERGY 
pe drumul spre o economie  

bazată pe hidrogen 

 
 

ICSI EnergyIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIII EEEEEEEEEEEEEEEEEEnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrgggggggggggggggggggyyyyyyyyyyyy este o facilitate de cercetare-dezvoltare având misiunea de a implementa, dezvolta și  gggggggggggggyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy eses

disemina în România tehnologiile energetice bazate pe hidrogen, dar și de a sprijini politicile prioritare 
naționale în domeniul energetic și de mediu. Grupează o infrastructură de excepție pentru întregul lanț al noii 
revoluții energetice (Producere→Stocare/Transport→Utilizare), iar resursa umană este focalizată pe 
dezvoltarea de tehnologii, produse și servicii ce concură la realizarea unei “economii a hidrogenului” în 
România. 

Experiența acumulată în proiectele de cercetare din domeniul energiei încă din anul 2000 a condus la 
realizarea Centrului Național pentru Hidrogen și Pile de Combustibil, în 2009, și la transformarea acestuia în 
Instalație de Interes Național în 2014. Întregul program de dezvoltare tehnologii energetice ale hidrogenului a 
fost completat din punct de vedere instrumental și al capabilității umane cu două facilități de cercetare: un 
laborator de temperaturi scăzute destinat aplicațiilor de stocare a hidrogenului lichid și tehnologiilor de 
stocare prin superconductivitate (CRYO-HY, 2012), și un laborator de stocare a energiei (ROM-EST, 2015). 
Toate acestea reprezintă acum ICSI Energy.  

ICSI Energy își propune să fie un instrument de analiză, de definire strategii și de implementare noi tehnologii 
în câteva dintre domeniile majore prevăzute de „Strategia Energetică 2019-2030, cu perspectiva anului 
2050”, în special în ceea ce privește promovarea energiei din surse regenerabile, utilizarea hidrogenului 
pentru mobilitate dar și dezvoltarea unor noi soluții de stocare a energiei. În cadrul ICSI Energy sunt 
dezvoltate proiecte ce vizează experimentări, realizări, testări și implementări de tehnologii de producere a 
energiei utilizând ca și surse primare, resursele regenerabile, cu sau fără implicarea hidrogenului ca și vector 
energetic. 

Direcțiile principale de cercetare derulate în cadrul ICSI Energy sunt: 

· Conversia hidrogenului în energie cu ajutorul pilelor de combustibil – programul intern prioritar de 
dezvoltare și producere pile de combustibil – programul „Gas 2 Power”. 

· Dezvoltarea de noi materiale pentru pile de combustibil cu membrane schimbătoare de protoni în 
scopul scăderii costurilor de producere și îmbunătățirii performanțelor – Mat 4 H. 

· Dezvoltarea de propulsoare „curate” pentru mobilitate și de sisteme integrate bazate pe hidrogen – 
programul „H-mobility”. 

· Tehnologii de stocare a energiei utilizând hidrogenul – programul „Power 2 Gas”" 

· Tehnologii hibride de stocare a energiei - dezvoltarea de baterii – programul „Lithium-Ion-Battery”. 
 
Pentru toate aceste direcții, programul de diseminare si perfectionare (H-outreach) are în vedere activități 
pentru introducerea tehnologiilor energetice bazate pe hidrogen în „cultura” populației, scăderea 
potențialelor reticente, dar și creșterea și lărgirea masei de specialiști în domeniu. 
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ICSI ANALYTICS 
de la energie la impactul  

asupra mediului şi calității vieții 

 
 

ICSI AnalyticsIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIIIIII AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaallllllllllllllyyyyyyyyyyyyyyyyyyytttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiccccccccccccccccccc reuneşte principalele laboratoare de investigaţii care au ca obiectiv dezvoltarea de  cccccccccccccccsssssssssssssssssss rere

metode/ metodologii analitice inovative de caracterizare pentru o variată gama de probe, efectuarea de 
analize fizico-chimice complexe, alături de furnizarea de informaţii/date/cunoştinţe ştiinţifice şi soluţii 
tehnice ca suport pentru o serie de direcţii de cercetare prioritare grupate generic sub denumirea de „Mediu, 
Calitatea Vieţii şi Siguranţă Alimentară”.  

Activitatea de cercetare din cadrul ICSI Analytics este orientată pe aplicarea de tehnici avansate de 
investigare analitică a impactului antropogenic asupra mediului şi calității vieți, în special al utilizării izotopilor 
stabili ca markeri de origine. Existența unei baze instrumentale de factura europeană, complexă şi 
complementară, autorizate atât la nivel național cât şi internațional, cu elemente adiționale referitoare la 
determinări izotopice, precum şi a unui personal specializat în acest sens, a permis ICSI Analytics să capete un 
renume în acest domeniu, atât ca furnizor de servicii cât şi ca dezvoltator şi implementator de noi proceduri 
şi metodologii de investigare complexă.  

Orientat spre utilizarea de tehnologii analitice avansate, dezvoltarea de metode inovative de caracterizare şi 
soluții tehnice inovative de valorificare a unor deşeuri, ICSI Analytics focalizează expertiza şi tradiția grupului 
de laboratoare în domeniul aplicării izotopilor ca trasori de mediu şi markeri de origine şi al investigării 
materialelor catalitice, toate atribuite susținerii unor problematici de însemnătate pentru societate şi care 
stau la baza lanțului Mediu - Activitate umană - Poluare - Lanț trofic - Calitatea vieții/Securitate alimentară - 
Consumator. ICSI Analytics promovează excelenţa în domeniul cercetării ştiinţifice, inovării şi transferului 
tehnologic. Misiunea sa este să contribuie la dezvoltarea know-how-ului în domenii prioritare ale EU precum 
mediu, sănătate şi siguranţă alimentară prin oferirea unui pachet extins de investigaţii analitice, servicii de 
consultanţă, cercetare fundamentală şi aplicată, precum şi expertiză de înaltă calitate. 

 Direcții principale de cercetare ale Departamentului ICSI Analytics: 

· Aplicarea izotopilor şi a altor markeri/bio-markeri în domeniul ştiintelor mediului şi vieţii, cu accent pe 
siguranţă alimentară, ecologie și hidrologie; 

· Dezvoltarea de metodologii alternative, substitutive sau complementare amprentării izotopice pentru 
caracterizarea și clasificarea produselor naturale, în scopul determinării originii și trasabilității acestora; 

· investigații analitice complexe pentru studiul apelor de suprafaţă şi subterane şi evaluarea influenţei 
surselor de poluare punctuale/non-punctuale, a proceselor de tratare a apelor, inclusiv gestionarea 
deşeurile organice şi industriale în scopul valorificării acestora; 

· dezvoltarea de strategii inovative pentru recuperarea de resurse prin reciclarea deșeurilor industriale și 
reziduurilor de biomasă, cu aplicații în generarea de energie curată și reducerea poluării mediului.  

· dezvoltarea de materiale avansate structural, cu capacitate selectivă ridicată (sorbenți, catalizatori, 
membrane, etc).  

Laboratoarele ICSI Analytics sunt acreditate de către Asociația de Acreditare din România (RENAR) în 
conformitate cu standardul ISO 17025:2005 şi Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare 
(CNCAN) şi sunt certificate de către Societatea Română de Certificare – ROCERT, în conformitate cu 
standardele ISO 9001:2008 şi ISO 14001:2005. 
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      ICSI BUSINESS 
  Technology transfer 

 

 
Strategia de cercetare-dezvoltare a ICSI Rm. Vâlcea susţine inovarea ştiinţifică şi tehnologică în domenii 
prioritare pentru societate, fiind puternic orientată spre transferul de tehnologie/produse/servicii. Putem 
afirma că evoluția institutului a fost marcată de rezultatele obținute în activitățile de cercetare legate de 
separarea izotopilor hidrogenului, tehnologia de producere a apei grele și certificarea etaloanelor de apă 
grea, criogenie, energie nucleară și energie regenerabilă, și aplicaţiile izotopilor în mediu și sănătate. 

ICSI Business are misiunea de valorizare economică a rezultatelor cercetării din institut prin activităţi 
orientate către mediul de afaceri sau prin transferul tehnologic către agenţii economici, în scopul creşterii 
competitivităţii economice a acestora. Departamentul sumarizează în structura sa activitățile de 
microproducție şi servicii, compartimentul marketing, relații publice și mass media, şi urmăreşte cu prioritate 
transferul tehnologic, incubarea de firme, dezvoltarea de spin-offuri și start-upuri. 

Conceptul de dezvoltare al departamentului urmărește patru inițiative specifice care țin cont de cele două 
direcţii prioritare ale ICSI Business: 

· Producţie şi Servicii – dezvoltarea şi perfecţionarea de produse şi servicii specifice competenţelor 
de cercetare şi realizărilor instituţionale; 

· Transfer Tehnologic – valorificarea prin transfer a tehnologiilor dezvoltate şi validate în cadrul 
programelor/proiectelor de cercetare. 

Inițiativele specifice propuse pentru departamentul ICSI Business în vederea eficientizării activităților, 
extinderii colaborărilor și valorificării rezultatelor, sunt: 
I. Dezvoltarea continuă a infrastructurii de cercetare-dezvoltare-inovare și transfer tehnologic în Rm. Vâlcea și 

Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia. Acest lucru se concretizează prin: (i) discuții cu părți interesate din 
industrie, economie și mediul de afaceri, în vederea informării acestora despre facilitățile de cercetare 
existente și potenţialele beneficii; (ii) abordarea autorităților regionale, județene și municipale, în scopul 
prezentării avantajelor economico-sociale condiționate de existența infrastructurilor de cercetare-
dezvoltare-inovare și transfer tehnologic în contextul specializării inteligente a regiunilor și a faptului că 
perspectiva  socio-economică și dezvoltarea sunt direct proporționale cu nivelul de competitivitate; și (iii) 
definirea unor instrumente clare de urmărire şi analiză a indicatorilor de rezultat. 

II. Dezvoltarea de servicii/produse bazate pe rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare din ICSI Rm. 
Vâlcea.   

III. Crearea brandului ICSI Rm. Vâlcea prin promovarea adecvată a rezultatelor, facilităților de cercetare și 
capabilităților institutului. 

IV. Organizarea și dezvoltarea capitalului uman implicat în producție și servicii, care să înglobeze un cumul de 
cunoștințe, calități sociale și personale, în special creativitate. 

 
Totodată, ICSI Business înglobează activitățile incubatorului tehnologic și de afaceri ITA, înființat prin 
Programul Național intitulat “dezvoltarea infrastructurii de inovare și transfer tehnologic – INFRATECH”. ITA - 
ICSI Rm. Vâlcea este o entitate a infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic, cu activităţi de iniţiere şi 
dezvoltare de noi întreprinderi inovative bazate pe tehnologii avansate. Prin apartenenţa la Reţeaua 
Naţională de Inovare şi Transfer Tehnologic ReNiT, ITA - ICSI Rm. Vâlcea acţionează pentru creşterea calităţii 
produselor, proceselor şi serviciilor către mediul economic, pentru realizarea unui sistem activ de relaţii între 
clienţi, furnizori sau colaboratori şi realizarea unor reţele de parteneriat. 

 În prezent, ITA - ICSI Rm. Vâlcea este acreditat prin Certificatul nr. 87/15.12.2016, valabil 5 ani de la această 
dată, respectiv până la 15.12.2021. 
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6.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare 
În cadrul ICSI Rm. Vâlcea activează  o multitudine de laboratoare de cercetare-dezvoltare în cadrul celor trei 
entități de cercetare ICSI Nuclear, ICSI Energy şi ICSI Analytics: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire laborator de cercetare-
dezvoltare 

Scop 

1 

IC
SI

 N
uc

le
ar

 

Laborator Tehnologic 

 

Dezvoltarea de tehnologii şi soluții tehnice aplicabile pentru procesele 
utilizabile în domeniul separărilor izotopice, în mod specific în 
domeniul tritiului. Laboratorul înglobează diverse standuri 
experimentale, sisteme de analiză proces, dezvoltare de software 
aferent proceselor tehnologice, inclusiv pentru comanda şi 
conducerea instalațiilor. Personalul din cadrul laboratorului deţine 
capabilităţi de proiectare tehnologică conceptuală, fiind implicat în 
dezvoltarea proiectelor din domeniul fuziunii nucleare (WDS ITER) şi 
proiectul conceptual al instalaţiei de detritiere de la CNE Cernavodă. 

2 

IC
SI
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uc

le
ar

 

Laborator Criogenie  

 

Evaluare echipamente și instrumente utilizate în mediile criogenice și 
de separare a izotopilor hidrogenului. Laboratorul dispune de diverse 
echipamente, aparatură şi standuri experimentale, precum: 
lichefactoare de gaze (heliu, hidrogen, azot), maşină de tracţiune şi 
ciocan Charpy, cuptor, gaz cromatograf. Acesta asigură o bază 
flexibilă de experimentare a proceselor criogenice şi la temperaturi 
înalte cu aplicabilitate asupra ingineriei civile si nucleare. Direcții de 
cercetare abordate: distilarea izotopilor hidrogenului, proiectarea de 
echipamente criogenice, întocmirea de baze de date pentru materiale 
şi echipamente criogenice; studierea diferitelor sisteme de stocare a 
izotopilor hidrogenului şi permeaţiei prin diverse materiale; testare 
materiale (tracţiune, duritate, rezilienţă) în domeniul de temperaturi 4 
-700 K. Suplimentar, laboratorul are în vedere investigarea de diverse 
metode de transfer și stocare a energiei la temperaturi scăzute bazate 
pe materiale supraconductoare cu temperatură critică ridicată (ex. 
stocarea energiei electrice în bobine supraconductoare (NbTi, MgB2, 
YBCO, etc); conversia și stocarea energiei electrice prin lichefierea 
gazelor (He, N2); transmiterea energiei electrice prin inducție în regim 
criogenic; caracterizarea proprietăților fizice fundamentale a unor noi 
clase de materiale cu potențial ridicat de stocare și conversie 
reversibilă a energiei în regim criogenic). 

3 

IC
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Laborator de tritiu si radiocarbon 

 

Dedicat determinării concentrației de tritiu în probe de apă reziduală, 
urină, probe de vegetație, probe de sol, precipitații şi apă de 
suprafață. Activitatea laboratorului se desfăşoară în două direcții: 
prima dedicată activității ridicate aferentă desfăşurării operării PESTD, 
cu sarcina de măsurare a apei reziduale rezultate din procesele 
tehnologice, a urinei personalului şi apei de alimentare a instalației şi 
a doua dedicată determinării activității concentrației de tritiu în probe 
de mediu. Suplimentar, măsurători de C-14. 

4 
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Laborator LAR pentru  

analize g si a/b global 

 

Dedicat efectuării de analize de radioactivitate în probe de mediu 
(apă, sol, sediment, vegetație terestră spontană sau cultivată, 
vegetație acvatică, peşte, produse alimentare, etc.) şi în probe 
specifice proceselor tehnologice ale instalației PESTD (fluide de proces, 
efluenți, deşeuri, etc.). Scopul principal al acestor activități îl constituie 
asigurarea necesităților analitice din cadrul programelor de 
radioprotecție ale instalației PESTD (monitorizarea mediului, a 
efluenților, a spațiilor de lucru, etc.), dar poate efectua analize de 
radioactivitate şi pentru alte entități. 
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Nr. 
crt. 

Denumire laborator de cercetare-
dezvoltare 

Scop 

5 
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y 

Grup - Noi materiale pentru 
energia H2 

 

Dedicat dezvoltării de materiale pentru a îmbunătăți performanța, 
crește durabilitatea și reduce costurile pilelor de combustibil. 
Activitățile de cercetare: sinteză catalizatori metalici/nemetalici; 
caracterizare morfologică și structurală a materialelor sintetizate; 
evaluare performanțe electrocatalitice; realizare de noi electrozi 
neconvenționali pe bază de materiale grafenice nefuncţionalizate/ 
funcționalizate/dopate cu nanoparticule metalice sau halogeni; 
obținere de noi structuri de ansambluri membrană-electrod (MEA) și 
electrozi hibrizi bazați pe nanomateriale carbonice cu un conținut 
scăzut de Pt; obținere de nanofibre de carbon prin sinteză catalitică; 
includere de nanostructuri grafenice în procesul de fabricație al 
straturilor de difuzie (GDL) pentru mărirea suprafeței active și a 
porozității; modelare matematică și numerică pentru investigarea 
influenței proprietăților de material asupra performanțelor pilelor de 
combustibil PEM; testare electrică/electrochimică materiale în 
ansambluri de pile de combustibil. 

6 
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Grup - Dezvoltare pile de 
combustibil și tehnologii bazate 
pe pile 

 

Dedicat investigării tehnologiilor și sistemelor bazate pe pile de 
combustibil tip PEM. Activitățile de cercetare sunt axate pe:  
optimizare constructivă și parametrică pe bază de simulări numerice 
în scopul stabilirii unor arhitecturi optime (canalizații pentru curgerea 
fluidelor, dimensiuni și proprietăți ale straturilor componente, analiza 
fenomenelor electrochimice, analize parametrice pentru maximizarea 
performanței); proiectare pile și ansambluri de pile de combustibil tip 
PEM; realizare componente (plăci bipolare din grafit compozit, plăci 
bipolare de tip hibrid - grafit/metal/materiale compozite, plăci 
colectoare, ansambluri MEA, straturi microporoase de difuzie și 
catalizatori); integrare componente în configurații optimizate din 
punct de vedere gravimetric, volumetric și al puterii debitate; 
dezvoltare de adezivi graftici și garnituri pentru asamblare și etanșare 
componente pile de combustibil și ansambluri; testare electrică/ 
electrochimică a pilelor și ansamblurilor de pile de combustibil tip 
PEM; integrarea ansamblurilor de pile în aplicații/sisteme 
demonstrativ-educative (25cm2-25W), portabile (44cm2 -250W), 
staționare/back-up off grid (92cm2-1kW), staționare CHP (170cm2-
2kW). 

7 
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Grup - Dezvoltare tehnologii de 
stocare a energiei utilizând 
hidrogenul 

 

Dedicat dezvoltării de electrolizoare pentru generarea hidrogenului 
prin integrarea energiei din surse regenerabile. Activități de cercetare: 
sinteză materiale catalitice pe bază de hidruri metalice de tip LaNi5 
aliate cu diferite elemente co-catalizatoare; sinteză de oxizi ternari 
multimetalici cu activitate ridicată față de reacția de evoluție a 
oxigenului; dezvoltare de catalizatori, membrane și ansambluri 
membrană-electrod pentru electrolizoare PEM și alcaline; 
caracterizare structurală, morfologică și compozițională  catalizatori/ 
membrane; caracterizare electrochimică catalizatori, determinare 
suprafață catalitică activă ansambluri MEA prin metode 
electrochimice specifice; modelare matematică pentru optimizarea 
curgerii fluidelor prin mediile poroase ale electrolizoarelor PEM; 
proiectare și realizare de plăci bipolare și colectoare de curent; 
dezvoltare de electrolizoare PEM și alcaline; dezvoltare de sisteme de 
echilibrare generare-consum în rețelele electrice; cercetări exploratorii 
pentru tehnologia de stocare a energiei pe baza hidrogenului; 
dezvoltare sisteme autonome bazate pe hidrogen și energii 
regenerabile pentru furnizare de utilităti pentru comunități izolate. 
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Nr. 
crt. 

Denumire laborator de cercetare-
dezvoltare 

Scop 
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Grup - Producerea și Mobilitatea 
Hidrogenului 

 

Dedicat dezvoltării de soluții pentru mobilitatea hibridă. Activitățile de 
cercetare vizează: dezvoltare de sisteme automotive hibride bazate pe 
hidrogen și de propulsoare hibride cu performanțe îmbunătățite 
privind managementul puterii și prelungirea autonomiei de 
funcționare; optimizare vehicul electric hibrid, prin elaborarea de 
algoritmi și metode de control; dezvoltare automobil electric pentru 
scopuri utilitare; experimentări privind realizarea unui sistem de 
încărcare cu hidrogen regenerabil pentru aplicații mobile și staționare; 
acumulare expertiză privind producerea și utilizarea hidrogenului: 
autorizări, legislație, norme în vederea asigurării suportului pentru 
implementarea directivelor/legislației europene în România. 

9 
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Grup - Tehnologii hibride pentru 
stocarea energiei 

 

Urmăreşte găsirea de variante optimizate pentru baterii Litiu-ion, 
dezvoltarea de noi materiale și arhitecturi pentru electrozi, în scopul 
atingerii performanțelor necesare și pragului economic care să le facă 
viabile diverselor aplicații mobile, portabile sau staționare. Activități 
de C-D: dezvoltare tehnologii de baterii Li-ion LMO, LFP (de tip coin, 
pouch și cilindric -18650); dezvoltare celule pouch cu proprietăți/ 
performanțe îmbunătățite în ceea ce privește capacitatea energetică, 
stabilitatea termică și costul, bazate pe chimie convențională Li-ion cu 
electrozi hibrizi NMC și LFP; dezvoltarea de noi tehnologii de baterii pe 
bază de sodiu, sulf şi magneziu; tranziția către următoarea generație 
de baterii de tip Mg-S; designul și implementarea unei noi tehnologii 
de realizare și testare a bateriilor Mg-S de tip pouch; optimizare 
electrozi (anozi) pe bază de LTO ca înlocuitor al grafitului în aplicații de 
mare putere; dezvoltarea de materiale nanocompozite pe bază de 
carbon-siliciu (Si@CX) și pe bază de carbon-LTO (LTO@CX) pentru o 
nouă configurație hibridă supercapacitor - tehnologie litiu-ion cu 
performanță mixtă de energie și putere, dezvoltarea de electroliți 
solizi cu conductivitate ultra-ridicată și electrozi cu stabilitate ciclică 
îmbunătățită pentru bateriile solid-state, analiza ciclului de viață - 
evaluarea impactului asupra mediului asociat bateriilor de tip Li-ion; 
evaluarea comportamentului bateriilor în diferite condiții de operare. 

10 
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Laborator izotopi stabili 

 

Destinat studiului predilect al proceselor de schimb izotopic în 
interrelaţiile dintre factorii abiotici şi sistemele vii, cu aplicaţii directe în 
ştiintele mediului, sănătate şi agricultură/securitate alimentară. 
Activitatea de C-D este orientată spre elaborarea de metode inovative și 
fiabile care să susțină rezolvarea unor problematici de interes global, 
precum: investigare procese izotopice şi fenomene hidrologice legate de 
determinarea originii apelor, influenţa factorilor de mediu asupra 
izvoarelor sau mecanismelor de alimentare, în scopul unui 
management eficient al resurselor de apă; implementare de metode de 
analiză inovative specifice autentificării unor matrici alimentare 
complexe (ex. vin, alte băuturi slab alcoolice, distilate, fructe, legume şi 
produse derivate, miere, uleiuri vegetale, etc.), în scopul (i) amprentării 
globale sau specifice pe compus, (ii) certificării originii geografice sau de 
varietate, anului de recoltă (iii) caracterizării profilului compozițional al 
produselor naturale bazate pe principiile biologic active considerate 
biomarkeri de calitate, (iv) autentificării declarațiilor pentru produse de 
înaltă calitate sau produse ecologice; determinare profil compoziţional 
al alimentelor, în scopul certificării acestora şi detectării componentelor 
atipice în anumite produse; investigare procese de fracţionare izotopică 
în plante crescute în ecosisteme diferite sau în regim controlat, cu 
diferite adaosuri; investigare compoziţie izotopică celuloza extrasă din 
lemn pentru  utilizarea datelor în studii privind schimbările climatice. 



 
 

 
 

Page 27 of 276 

 

Nr. 
crt. 

Denumire laborator de cercetare-
dezvoltare 

Scop 
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Laborator izotopi metale 

 

Destinat elaborării, validării şi implementării de metode analitice 
avansate, rapide şi sensibile de determinare a compuşilor metalici în 
probe de mediu, alimente şi diverse materiale, în scopul evaluării 
nivelului de contaminare, al gradului de siguranţă şi/sau conformităţii 
calităţii. Dezvoltă metode de investigare bazate pe izotopii stabili ai Li, 
B şi Sr, ca potenţiali trasori de mediu pentru diverse aplicaţii -  
investigaţii de proces, determinare sursă origine poluare sau origine 
geografică. Utilizează pentru detectarea şi cuantificarea metalelor la 
nivel de urme tehnica spectrometriei de masă cu plasmă cuplată 
inductiv (ICP-MS) şi suplimentar spectrofotometria de absorbţie 
atomică (AAS) pentru analiza secvenţială a micro-, macro-
elementelor, metalelor grele în forme totale din probe lichide/solide. 

12 
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Laborator apă grea 

 

Specializat în măsurarea concentraţiei de deuteriu în probe de apă 
grea şi certificarea/recertificarea etaloanelor de apă grea (D2O). 
Principalele investigaţii: determinare titlu izotopic al conţinutului de 
deuteriu în domeniul de concentraţii 99,000-99,961% masă D2O prin 
spectrometrie în infraroşu cu transformată Fourier (FT-IR); 
determinare titlu izotopic al conţinutului de deuteriu în domeniul de 
concentraţii 1,000-99,000% masă D2O prin densimetrie vibraţională. 

13 
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Laborator bioştiinţe 

 

Orientat către domeniul sănătate, activitatea laboratorului este de tip 
colaborativ: folosind tehnici computaţionale şi de laborator, 
abordează tematici legate de proiectarea raţională de molecule 
bioactive de mici dimensiuni şi sisteme de livrare cu eliberare 
controlată pentru agenţi terapeutici şi produse alimentare inovative; 
efectele nutrigenomice ale compuşilor bioactivi de origine vegetală. 

14 
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Laborator nanomateriale – 
materiale catalitice 

 

Destinat studiului materialelor pentru aplicaţii specifice ce vizează 
îmbunătățirea calității vieții. Activitățile specifice se concentrează pe 
sinteza, caracterizarea și aplicațiile diferitelor nanostructuri, precum 
nanomaterialele pe bază de silice mezoporoasă, materiale oxidice, 
materiale carbonice şi compozite. Se urmăreşte obţinerea de 
materiale micro şi mezoporoase noi, cu proprietăţi absorbante 
personalizate pentru remedierea catalitică a ecosistemelor (oxidare 
poluanţi organici şi tratare fotocatalitică ape uzate) şi dezvoltarea 
"chimiei verzi" (eficientizare catalizatori clasici prin imobilizarea lor pe 
materiale mezoporoase); sinteza şi modificarea postsinteză de 
materiale mezoporoase utilizate ca vectori pentru administrarea şi 
eliberarea controlată a agenţilor bioactivi (medicamente şi substanţe 
cu potenţial terapeutic); și identificarea de noi materiale cu plus 
valoare, pe baza îmbunătățirii stabilității unor principii active naturale 
sau sintetice, și fixarea acestora pe diferite suporturi poroase în scopul 
aplicării lor în domenii precum depoluarea mediului, alimentar, și 
farmaceutic. Sunt vizate cercetări privind dezvoltarea de: materiale 
selective pentru procese de separare/purificare gaze precum site 
moleculare carbonice şi cărbuni activaţi, site moleculare zeolitice, 
alumină, silice, ceramică sau sticlă, compozite (metal/carbon, 
metal/zeolit, metal/ceramică, metal/ sticlă) şi membrane selective; 
materiale pentru aplicaţii de mediu, anume catalizatori pentru 
conversia gazelor cu efect de seră în compuşi inofensivi pentru mediu, 
catalizatori pentru reciclarea deşeurilor solide, materiale selective 
pentru reţinerea metalelor grele din aer şi ape poluate şi materiale 
pentru captarea şi stocarea CO2; materiale pentru aplicaţii energetice, 
în special pentru recuperarea hidrogenului din gaze reziduale şi pentru 
stocarea lui, dar şi materiale catalitice pentru conversia biomasei şi 
rezidiilor în produşi energetici. 
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Nr. 
crt. 

Denumire laborator de cercetare-
dezvoltare 

Scop 
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Laborator cromatografie  
de lichide  

 
 

Destinat investigării analitice avansate a compuşilor organici din diverse 
matrici complexe, în scopul evaluării unor parametri de calitate şi 
autenticitate, inclusiv valorificarea unor produse secundare din industria 
alimentară pe baza certificării analitice a componentelor lor valoroase. 
Expertiza primară a laboratorului este în utilizarea cromatografiei de 
lichide de înaltă performanţă (HPLC) şi cromatografiei de lichide de 
presiune ultraînaltă (UHPLC) cuplată cu spectrometria de masă pentru 
analiza compuşilor organici din diverse matrici (ex. vin, fructe, suc de 
fructe, miere şi alte produse apicole, plante şi alte produse vegetale, 
apă, etc.). Direcţii principale de activitate: identificare și cuantificare 
principii biologic active (compuși fenolici, acizi organici, aminoacizi, 
terpene), zaharuri din matrici complexe (ex. vin, miere, fructe, plante, 
extracte naturale, produse ecologice, alimente funcționale); evaluare 
capacitate antioxidantă a compușilor bioactivi din surse vegetale și 
produse alimentare; identificare și cuantificare contaminanţi din diverse 
matrici alimentare; identificare și cuantificare PAH-uri din probe de 
mediu. 
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Laboratorul de cromatografie  
de gaze  

 

Axat în principal pe tehnica cromatografiei de gaze, pentru evaluarea 
profilului compoziţional, screening-ul şi cuantificarea contaminanţilor 
(ex. compuşi organici volatili, benzen şi derivaţii săi, ftalaţi, pesticide, 
dioxine şi furani) în probe de mediu şi alimente/băuturi, inclusiv 
determinarea compuşilor de aromă din vinuri şi produse distilate, 
activitatea laboratorului vizează investigarea componenţilor organici în 
scopul studierii multiplelor procese din domeniul mediului, agriculturii şi 
securităţii alimentare. 

17 
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Laborator de chimie 

 

Constituit ca element suport pentru efectuarea de studii de mediu, 
evaluarea impactului factorilor antropici asupra mediului şi stabilirea de 
soluţii tehnice pentru remedierea poluării, prin dezvoltarea şi aplicarea 
de metode analitice complexe specifice caracterizării parametrilor de 
calitate a apei şi solului. Multitudinea investigaţiilor analitice efectuate 
aici acoperă o diversitate de activităţi, precum monitorizarea poluării 
mediului şi identificarea factorilor de risc, evaluarea nivelului de 
contaminare şi estimarea gradului de siguranţă sau calitate a apelor şi 
solului, stabilirea compoziţiei chimice a solurilor, aliajelor şi reziduurilor 
solide 

18 
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Laborator caracterizare gaze şi 
combustibili 

 

Destinat elaborării, validării şi implementării de metode avansate 
pentru analiza gazelor (pure sau în amestec), monitorizarea imisiilor şi 
emisiilor, şi caracterizarea fizico-chimică a combustibililor (lichizi, solizi şi 
gazoşi) în scopul selectării celui mai bun proces de conversie energetică. 
Expertiza primară a laboratorului este în aplicarea spectrometriei de 
masă pentru analiza cantitativă a impurităţilor în probe de gaz şi a 
cromatografiei de gaze în investigarea profilului compoziţional al 
gazului natural, a amestecurilor de gaze bicomponente sau complexe şi 
al gazelor pure (ex. H2, He, O2, CO2, Ar, N2, C2H2) utilizate pentru uz 
industrial/tehnologic, alimentar sau medicinal. Dezvoltă cercetări în 
sensul valorificării în scop energetic al unor deşeuri, alături de crearea 
unei baze de date, cu parametri de calitate, specifică combustibililor (ex. 
conţinut C-N-H-S/O, putere calorifică, umiditate, cenuşă, substanţe 
volatile şi nearse, pentru combustibili solizi; compoziţie elementală, nivel 
de apă, cenuşă şi putere calorifică, pentru combustibili lichizi). 

 

6.2. Laboratoare de încercări (testare, etalonare etc.) acreditate/neacreditate; 

Calitatea este un standard care condiţionează activităţile laboratoarelor ICSI. În acest sens, la nivelul ICSI Rm. 
Vâlcea este implementat unui sistem de management - calitate integrat, continuu îmbunătăţit prin alinierea 
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politicilor şi procedurilor la cerinţele standardelor ISO 17025:2005, ISO 9001:2015 şi ISO 14001:2015 şi 
specificului activităţii de cercetare. 

ICSI Rm. Vâlcea dispune de o multitudine de Acreditări/Certificări, dintre care amintim: 

· Acreditare RENAR (Asociația de Acreditare din România) a laboratorului de încercări ICSI, conform SR EN 
ISO 17025:2005. 

· Certificare ROCERT (Societatea Română pentru Certificare) conform SR EN ISO 9001:2015, emis de 
ROCERT pentru domeniul: producție gaze, amestecuri de gaze și îmbutelierea acestora; producția, 
tratarea și îmbutelierea apei sărăcite în deuteriu; elaborare studii, expertize şi asistență tehnică; 
dezvoltare de energii neconvenționale și hidrogen; analiza, prepararea și certificarea etaloanelor de apă 
grea; proiectare și realizare de echipamente și instalații; autentificare materii prime din alimente 
(băuturi alcoolice și slab alcoolice, sucuri din fructe, apă, miere, vin); analiza factorilor de mediu (apă, 
aer, sol); analize de radioactivitate a mediului. 

· Certificare ROCERT (Societatea Română pentru Certificare) conform SR EN ISO 14001:2015, emis de 
ROCERT pentru domeniul: producție gaze, amestecuri de gaze și îmbutelierea acestora; producția, 
tratarea și îmbutelierea apei sărăcite în deuterium; dezvoltarea de energii neconvenționale și hidrogen; 
analiza, prepararea si certificarea etaloanelor de apă grea; proiectarea si realizarea de echipamente și 
instalații; autentificare materii prime din alimente (băuturi alcoolice și slab alcoolice, sucuri din fructe, 
apă, miere, vin); analiza factorilor de mediu (apă, aer, sol); analize de radioactivitate a mediului.  

· Certificare ROCERT (Societatea Română pentru Certificare) conform SR OHSAS 18001:2008, emis de 
ROCERT pentru domeniul producție gaze, amestecuri de gaze și îmbutelierea acestora; producția, 
tratarea și îmbutelierea apei sărăcite în deuteriu; elaborare studii, expertize si asistență tehnică; 
dezvoltare de energii neconvenționale și hidrogen; proiectare și realizare de echipamente și instalații.  

· Notificare CNCAN a laboratorului de încercări; Notificare ICSI LI-01. 

· Certificat de înregistrare în registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului - 
Raport de impact de mediu; Bilanț de mediu; Raport de amplasament. 

· Certificat de înregistrare în registrul elaboratorilor de studii pentru protecția mediului RM. 

· Atestat INSEMEX Petroșani pentru sistemul de management al calității, pentru desfășurare de activități 
specifice: proiectare, inspecție şi întreținere, asistență tehnică pentru montaj şi punere în funcțiune 
echipamente/instalații în medii cu pericol de atmosferă potențial explozivă. 

· Autorizație ISCIR pentru laboratorul de examinări nedistructive- verificarea etanşeității. 

· Autorizație ISCIR pentru supravegherea tehnică la umplere și verificarea tehnică periodică și repararea la 
butelii pentru gaze comprimate având Vmax=150 litri, pmax=300 bar. 

 

Totodată, programele noastre de cercetare vizează îmbunătățirea metodologiilor analitice de detectare şi 
evaluare a unor poluanți/compuși toxici în diferite medii (ex. apă, aer, sol, alimente) în scopul identificării 
riscurilor de mediu și sănătate, identificarea de markeri optimi de diferențiere a originii (geografice şi botanice) 
ca instrumente de evaluare a conformității/autenticității și dezvoltarea şi implementarea de noi metode 
analitice. 

 

Nr. 
crt. 

Laboratoare de încercări acreditate 
Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competenţe - 
descriere servicii oferite 

1 

IC
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Laborator de tritiu si 
radiocarbon 

 

Expertiză în monitorizarea radioizotopilor de tritiu şi C-14 în mediu. 
Pentru prepararea probelor se utilizează distilarea, distilarea 
azeotropă, liofilizarea, combustia, tehnici criogenice şi de vid înalt. 
Măsurători prin spectrometrie cu scintilație lichidă.  

Servicii: Determinarea activităţii concentraţiei de tritiu în probe de apă 
din mediu (apă potabilă, precipitaţii, apă subterană, apă de suprafaţă, 
apă uzată, apă minerală, apă extrasă din probe biologice, apă extrasă 
din probe de mediu) şi apă tritiată (apă de proces). Determinarea 
activităţii specifice a C-14 în probe de apă (apă potabilă, precipitaţii, apa 
subterană/de suprafaţă/uzată/minerală), alimente şi probe de mediu. 
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Nr. 
crt. 

Laboratoare de încercări acreditate 
Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competenţe - 
descriere servicii oferite 

2 

IC
SI

 N
uc

le
ar

 

Laborator LAR pentru analize g si 

a/b global 

 

Expertiză în efectuarea de măsurători de radioactivitate în probe de 
mediu (apă, sol, sediment, vegetație terestră spontană sau cultivată, 
vegetație acvatică, peşte, produse alimentare, etc.) şi în probe 
specifice proceselor tehnologice (fluide de proces, efluenți, deşeuri, etc. 

Ȋncercările specifice realizate se referă la (i) identificare şi determinare 
cantitativă radionuclizi emiţători de radiaţii gama, prin spectrometrie 
gama de înaltă rezoluţie; şi (ii) măsurare activitate beta-globale şi alfa-
globale prin radiometrie alfa/beta în fond scăzut. Laboratorul 
funcţionează în conformitate cu Notificarea CNCAN nr. ICSI LI 01/2016. 
In funcţie de nivelul de radioactivitate al probelor analizate, activităţile 
de preparare/măsurare a probelor se desfăşoară în locaţii diferite, 
locaţia destinată nivelurilor înalte de radioactivitate fiind în clădirea 
tehnologică a instalaţiei PESTD, iar locaţia destinată nivelurilor scăzute 
de radioactivitate fiind în clădirea administrativă a instalaţiei PESTD. 

3 

IC
SI

 A
n

al
yt

ic
s 

Laborator izotopi stabili 

 

Expertiză în măsurarea şi utilizarea izotopilor stabili (2H, 18O, 13C, 15N) 
ai unor bioelemente din natură pentru diverse aplicaţii, de la 
hidrologie, controlul produselor, până la detectarea produselor 
alimentare contrafăcute şi certificarea originii. Specializare în 
utilizarea tehnicilor de spectrometrie tip IRMS si SNIF-RMN.  

Servicii: Determinarea d2H prin spectrometrie de masă în probe de apă 
potabilă, subterană şi de suprafață, apă uşoară, precipitații, suc de 

fructe; Determinarea d18O prin spectrometrie de masă în probe de apă 
potabilă, subterană şi de suprafață, precipitații, suc de fructe, vin şi alte 

băuturi slab alcoolice; Determinarea d13C prin spectrometrie de masă în 
probe de suc de fructe, suc de fructe concentrat, vin şi produse din vin, 
alte băuturi slab alcoolice, băuturi alcoolice, oțet, miere, fracții 
petroliere; Determinarea tăriei alcoolice în probe de vin şi produse din 
vin, băuturi alcoolice; Determinarea extractului sec total în probe de vin 
şi produse din vin; Determinarea distribuției deuteriului în etanol prin 
SNIF-RMN – specific pentru etanol din vin, băuturi alcoolice şi obținut 
prin fermentarea produselor viticole (must, must concentrat, must 
concentrat rectificat), sucurilor, fructelor, legumelor. Determinarea δ15N 
prin combustie şi δ18O prin piroliza din probe organice şi anorganice. 

4 

IC
SI

 A
n

al
yt

ic
s 

Laborator cromatografie  
de lichide 

 

Expertiză în utilizarea cromatografiei de lichide de înaltă performanţă 
(HPLC) şi cromatografiei de lichide de presiune ultraînaltă (UHPLC) 
pentru analiza compuşilor organici din diverse matrici (apă, plante şi 
alte produse vegetale, miere şi alte produse apicole, vin, fructe, suc de 
fructe, etc.).  

Servicii: determinare conţinut de PAH-uri (fluoren, antracen, piren, 
fluoranten, benzo(a)antracen, dibenzo(a,h)antracen, crisen, benzo(b)-
fluoranten, benzo(K)fluoranten, benzo(a)piren, indeno (1,2,3-c,d)piren, 
benzo(ghi)perilen) în probe de apă potabilă, apă de suprafaţă, apă 
subterană, apă uzată; identificare şi cuantificare compuşi fenolici, acizi 
organici, aminoacizi, zaharuri, terpene în diferite matrici alimentare (vin, 
miere, fructe, plante, produse ecologice, alimente funcţionale); 
evaluare capacitate antioxidantă a compuşilor bioactivi din surse 
vegetale şi produse alimentare; controlul calităţii produselor vegetale şi 
a unor produse alimentare; alte investigaţii analitice în scopul de a 
valorifica diverse produse secundare din industria alimentară. 
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Nr. 
crt. 

Laboratoare de încercări acreditate 
Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competenţe - 
descriere servicii oferite 

5 

IC
SI

 A
n

al
yt

ic
s 

Laborator cromatografie de gaze  

 

Expertiză în utilizarea cromatografiei de gaze pentru screening-ul şi 
cuantificarea contaminanţilor (ex. compuşi organici volatili (COV), 
benzen şi derivaţii săi, ftalaţi, pesticide) în probe de mediu şi 
alimente/băuturi; determinarea compuşilor de aromă din vinuri.  

Servicii: analiză compoziţională prin cromatografie de gaze cuplată cu 
spectrometrie de masă şi cromatografie de gaze cu detectori ECD şi FID; 
identificarea şi cuantificarea substanţelor potenţial periculoase din 
probe de mediu; determinare substanţe extractibile cu solvenţi 
organici, produse petroliere, reziduuri de pesticide, ftalaţi, COV-uri;  
identificare contaminanţi; determinare profil compoziţional vin/ 
distilate; determinare conţinut de benzene, toluene şi p-xilen în ape de 
suprafaţă şi ape uzate; determinare conţinut de alfa-HCH, beta-HCH, 
gama-HCH, Aldrin, pp'-DDE, Endrin, pp'-DDD şi pp'-DDT în apă potabilă, 
apă subterană, apă de suprafață, băuturi slab alcoolice şi nealcoolice; 
determinare conținut de hexacloroetan, hexaclorobutadiena, 1,2,3-
triclorobenzen, 1,2,4-triclorobenzen, 3,4,5-triclorobenzen, 1,2,3,4-
tetraclorobenzen, 1,2,3,5-tetraclorobenzen, 1,2,4,5-tetraclorobenzen, 
pentaclorobenzen, hexaclorobenzen, tetracloroetena, 1,2-
diclorobenzen, 1,3-diclorobenzen, 1,4-diclorobenzen, 1,2-dicloroetan în 
probe de apă (apă potabilă, apă subterană, apă de suprafață, apă 
uzată); determinare conținut de hidrocarburi în probe de sol; 
determinare conținut de substanță uscată şi apă în probe de sol; 
determinare conținut de produse petroliere în probe de ape de 
suprafață şi ape uzate; determinare substanțe extractibile cu solvent în 
ape uzate. 

6 

IC
SI

 A
n

al
yt

ic
s 

Laborator de chimie 

 

Expertiză în caracterizarea parametrilor de calitate a apei şi solului 
(pH, materii în suspensie, azotiți, azotați, cianuri, cloruri, duritate, 
turbiditate, amoniu, sulfați, metale, etc.), în conformitate cu 
normativele în vigoare şi elaborarea de studii de mediu.   

Servicii: caracterizare calitate ape de suprafaţă, subterane şi sol; 
caracterizare deşeuri lichide/solide; caracterizare surse de poluare a 
apelor şi solului; dezvoltare metode/mecanisme de reducere a riscului 
de poluare a mediului; dezvoltare metode de determinare a gradului 
de  toxicitate a poluanţilor; dezvoltare metode de reciclare deşeuri solide 
şi lichide; optimizare tehnici de tratare ape reziduale şi soluri poluate; 
determinare CCOCr, CBO5, detergenți, fosfor total şi azot total în probe 
de apă uzată şi apă de suprafață; determinare pH (apă potabilă, de 
suprafață, uzată, subterană, apă grea, sol), conductivitate (apa potabilă, 
de suprafață, subterană, apă grea), materii în suspensie (apă de 
suprafață, uzată, subterană, apă grea), reziduu sec (apă de suprafată, 
subterană, uzată), sulfați din sol (sol), suma Ca+Mg, indice de 
oxidabilitate şi Cl-titrimetric (apă potabilă, de suprafață, subterană, apă 
grea), clor liber şi total (apă potabilă, uzată, de suprafață şi subterană), 
sulfati şi amoniu (apă potabilă, de suprafață, subterană, uzată, apă grea); 
determinare azotiți, sulfuri dizolvate (apă potabilă, de suprafață, uzată, 
subterană), cianuri şi fier (apă de suprafață, subterană, uzată), conţinut 
de calciu, sodiu, potasiu şi magneziu (apă potabilă, de suprafaţă, 
subterană, uzată, apă grea), mangan, zinc, aluminiu, arsen, cadmiu, 
cupru, plumb, crom şi nichel (apă de suprafaţă, subterană, uzată); 
determinare cadmiu din extracte de sol în apă regală (sol), mercur (apă 
de suprafaţă, subterană, uzată); determinare mangan, cupru, plumb, 
nichel şi zinc din extracte de sol în apă regală (sol); determinare 
turbiditate (apă potabilă, de suprafață, subterană, apă grea). 
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Nr. 
crt. 

Laboratoare de încercări acreditate 
Domenii cheie de expertiză, capabilităţi, competenţe - 
descriere servicii oferite 

7 

IC
SI
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n
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Laborator caracterizare gaze şi 
combustibili 

 

Expertiză în utilizarea spectrometriei de masă şi cromatografiei de 
gaze pentru analiza cantitativă a gazelor pure/amestecuri gaze - 
determinare impurităţi. Analize elementale; Caracterizare 
combustibili.  

Servicii: analiza cantitativă a impurităților (N2, CO2, O2, CH4, H2O) din 
gaze; determinare automată concentrații de gaze (O2, CO2, CO, SO2, 
NO, NOx) (amestecuri de gaze); Determinare concentrație gaze - CO2; 
O2; N2; H2; CH4; CO; Ar; He în diferite amestecuri gazoase (amestecuri 
de gaze); analiza gazului natural - calculul puterii calorifice, densității, 
densității relative şi indicelui Wobee din compoziție; analiza 
elementală C-N-H-S/O pentru cărbune, cocs, şi biocombustibil solid 
prin metoda combustiei şi pirolizei; analiza elementală „C” pentru 
electrod de grafit prin metoda combustiei; analiza elementală C-N-H-
S/O pentru combustibili lichizi; determinare conținut de carbon din 
cenuşi; determinare putere calorifică superioară şi calculul putere 
calorifică inferioară (cărbune, cocs, biocombustibil solid, combustibili 
lichizi); determinare apă din combustibili lichizi; determinarea cenuşă 
la combustibili solizi (cărbune, cocs, biocombustibil solid); 
determinare umiditate pentru cărbune, biocombustibil solid, cocs, 
electrod de grafit; determinare umiditate higroscopică din cenuşi; 
determinarea fracție PM10, PM2,5 materii sub formă de pulberi în 
suspensie (imisii); determinare conţinut de cenuşă din produse 
petroliere (combustibili lichizi); alte tipuri de încercări acreditate – 
monitorizare imisii: analiză SO2 prin metoda flourescenței în 
ultraviolet; analiză NH3, NO, NO2 şi NOX prin chemiluminiscență; 
analiză CO prin metoda NDIR – analiza nedispersivă cu absorbție în 
infraroşu; analiză CO2 din aerul atmosferic. 

8 

IC
SI

 A
n

al
yt

ic
s 

Laborator izotopi metale 

 

Expertiză în utilizarea spectrometriei de masă cu plasmă cuplată 
inductiv (ICP-MS) pentru identificarea şi cuantificarea multi-element la 
nivel de ppm-ppb în diverse matrici (apă potabilă, produse vegetale, 
sol, produse cosmetice, etc.).  

Servicii: Controlul calităţii produselor prin determinări multielement în 
probe de mediu (ex. apă, sol, vegetaţie) şi probe alimentare, utilizând 
pentru detectarea şi cuantificarea metalelor la nivel de urme tehnica 
ICP-MS. Tehnica poate fi utilizată pentru a obţine informaţii precise 
asupra raportului izotopic al anumitor elemente (ex. Sr, Rb) pentru 
diverse aplicatii (ex. studii de mediu, sănătate şi securitate alimentară). 

 

 

Privind calitatea proceselor şi confirmarea competenţelor ICSI Rm. Vâlcea deține o serie de certificări, anume: 
· Certificat de acreditare nr. LI 062 pentru efectuare încercări, emis de RENAR la 10.01.2018; 
· Certificat pentru Sistemul de Management al Calității nr. 548/5/7/1 conform SR EN ISO 9001:2015 emis 

de ROCERT la data de 27.12.2019; 
· Certificat pentru Sistemul de Management de Mediu nr. 548/5/5/2, conform SR EN ISO 14001:2015 

emis de ROCERT la data de 27.12.2019; 
· Certificat pentru Sistemul de Management al Securității și Sănătații Ocupaționale Nr. 548/5/6/3,  

conform SR ISO 45001:2018 emis de ROCERT la data de 27.12.2019; 
 
Încercări efectuate în laboratoarele ICSI Rm. Vâlcea în regim de acreditare RENAR: conform Certificatului 
de Acreditare LI 062, emis la data de 18.01.2018. 
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Certificări ale INC-DTCI - ICSI Rm. Vâlcea pentru Sisteme de Management Integrat: Total 9, din care: 
Nr. 
crt. 

Denumire certificat Domeniul/Activitate 
Standard/ 
Legislație 

Valabil  
până la 

1. 
Certificat pentru Sistemul de 
Management al Calității nr. 

548/5/7/1 

Dezvoltare de energii neconvenționale și hidrogen;  
dezvoltare de baterii Li-ion; producție gaze, 
amestecuri de gaze și îmbutelierea acestora;  
elaborare studii, expertize şi asistență tehnică; 
analiză, preparare și certificare etaloane de apă 
grea; proiectare și realizare de echipamente și 
instalații; autentificare materii prime din alimente 
(băuturi alcoolice și slab alcoolice, sucuri din fructe, 
apă, miere, vin); analiza factorilor de mediu (apă, 
aer, sol); analize de radioactivitate a mediului. 

SR EN ISO  
9001:2015 

27.12.2022 

2. 
Certificat pentru Sistemul de 
Management de Mediu nr. 

548/5/5/2 

SR EN ISO 
14001:2015 

27.12.2022 

3. 

Certificat pentru Sistemul de 
Management al Securității și 

Sănătății Ocupaționale 
nr. 548/5/6/3 

SR ISO 
45001:2018 

27.12.2022 

4. 

Certificat de înregistrare în 
Registrul Național al 

elaboratorilor de studii pentru 
protecția mediului, poziția nr. 

316 

Raport de impact de mediu; 
Bilanţ de mediu; 
Raport de amplasament 

OUG 195/2005 
L 265/2006 

Ordin Ministrul 
Mediului nr. 
1026/2009 

04.02.2021 

5. 
Atestat INSEMEX nr. 
GANEx.Q.2017.(08) 

12.2444 

Sistemul de management al calității, pentru 
desfășurare de activități specifice: proiectare, 
inspecţie şi întreţinere, asistenţă tehnică pentru 
montaj şi punere în funcţiune echipamente/ 
instalații în medii cu pericol de atmosferă potențial 
explozivă (emis de INSEMEX Petroşani) 

Normativ NEx 01-06  
SR CEN ISO/TS 
29001:2015  

SR EN 60079-4:2014 
SR EN 60079-7:2014 

01.02.2020 

6. 
Autorizație sanitar-veterinară și 
pentru siguranța alimentului, 

nr. 12/18.06.2013 

Emis de ANSVSA pentru laboratorul uzinal pentru 
produse de origine nonanimală 

Ordonanţa 42/2004 
Legea 215/ 2004 
Ordin 48/2010 

permanent 

7. 
Autorizaţie ISCIR nr. 

DISPR/CR6/TIPH/0002/0/ 
14.07.2014 

Pentru laboratorul de examinări nedistructive - 
verificarea etanşeităţii 

CR 6 
Incepând cu 
14.07.2014 

8. 
Autorizaţie ISCIR nr.  

B/CR4/I,J/9,10/1820/2/ 
15.12.2016 

Pentru supravegherea tehnică la umplere, 
verificarea tehnică periodică și repararea buteliilor 
pentru gaze comprimate (Vmax=150 L, pmax=300 bar) 

CR 6 
Incepând cu 
15.12.2016 

9. Protocol ISCIR nr. 3N/019  
Protocol ISCIR pentru elaborarea, verificarea şi 
înregistrarea ISCIR a proiectelor clasă nucleară 3 şi 
clasă 6 (nenucleară) 

PT N SCP 1: 2008 20.11.2020 

 
 
Autorizări Sisteme de Managenent al Calității pentru Domeniul Nuclear: Total 10, din care: 

Nr. 
crt. 

Denumire 
autorizație 

Domeniul/ 
Activitate 

Legislație 
Valabil 
până la 

1. 
Autorizație pentru Sistemul de 

Managementul Calității în 
Domeniul Nuclear nr. 18-008 

Pentru conducerea lucrărilor 
de realizare a instalațiilor de 

detritiere apă grea 

Legea 111/1996, republicată, actualizată 
privind desfășurarea în siguranță, 

reglementarea, autorizarea și controlul  
activităților nucleare  

NMC specifice aprobate de CNCAN 

25.03.2020 

2. 

Autorizație pentru Sistemul de 
Managementul Calității în 

Domeniul Nuclear 
nr. 16-047 

Pentru activități de fabricare și 
servicii în domeniul nuclear 

Legea 111/1996, republicată, actualizată 
privind desfășurarea în siguranță, 

reglementarea, autorizarea și controlul  
activităților nucleare  

NMC-07 

23.11.2020 

3. 

Autorizație pentru Sistemul de 
Managementul Calității în 

Domeniul Nuclear 
nr. 18-026 

Pentru activități de construcţii-
montaj a Instalaţiei Pilot 

Experimental pentru 
Separarea Tritiului şi 

Deuteriului  

Legea 111/1996, republicată, actualizată 
privind desfășurarea în siguranță, 

reglementarea, autorizarea și controlul       
activităților nucleare  

NMC-08 

05.07.2020 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
autorizație 

Domeniul/ 
Activitate 

Legislație 
Valabil 
până la 

4. 

Autorizație pentru Sistemul de 
Managementul Calității în 
Domeniul Nuclear pentru 
activităţi de modificare a 
Instalaţiei PESTD nr. ICSI 
MODIFICARE-02/2016 

Pentru activități de modificare 
a Instalaţiei Pilot Experimental 

pentru Separarea Tritiului şi 
Deuteriului 

Legea 111/1996, republicată, actualizată 
privind desfășurarea în siguranță, 

reglementarea, autorizarea și controlul 
activităților nucleare şi reglementările 

CNCAN de Securitate nucleara şi 
Securitate Radiologică 

11.09.2021 

5. 

Autorizație pentru Sistemul de 
Managementul Calității în 

Domeniul Nuclear 
nr. 19.055 

Pentru activități de cercetare-
dezvoltare și proiectare în 

domeniul nuclear 

Legea 111/1996, republicată, actualizată 
privind desfășurarea în siguranță, 

reglementarea, autorizarea și controlul 
activităților nucleare NMC-04, NMC-05 

05.12.2021 

6. 

Autorizație pentru Sistemul de 
Managementul Calității în 

Domeniul Nuclear 
nr. 19.033 

Pentru activități de 
aprovizionare destinate 

instalaţiilor nucleare 

Legea 111/1996, republicată, actualizată 
privind desfășurarea în siguranță, 

reglementarea, autorizarea și controlul  
activităților nucleare  

NMC-06 

04.08.2021 

7. 
Certificat CNCAN de 

desemnare 
nr. LI 01_ICSI /2019 rev.01 

Pentru desemnarea 
Institutului Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 
Tehnologii Criogenice și 

Izotopice ca Laborator de 
Incercări Notificat 

Legea 111/1996, republicată, actualizată 
privind desfășurarea în siguranță, 

reglementarea, autorizarea și controlul  
activităților nucleare  

SR EN ISO 17025 

17.01.2022 

8. 

Autorizație pentru desfășurarea 
de activități în domeniul 

nuclear 
nr. PD/203/2017 

Pentru activități de deținere 
de material de interes nuclear 

și echipamente 

Legea 111/1996, republicată, actualizată 
privind desfășurarea în siguranță, 

reglementarea, autorizarea și controlul 
activităților nucleare. Norme de control 

de garanții în domeniul nuclear 

04.10.2022 

9. 

Autorizație pentru desfășurarea 
de activități în domeniul 

nuclear 
Nr. PD/225/2017 

Pentru activități de deținere 
de informații nepublicate 

Legea 111/1996, republicată, actualizată 
privind desfășurarea în siguranță, 

reglementarea, autorizarea și controlul 
activităților nucleare. Norme de control 

de garanții în domeniul nuclear 

19.10.2022 

10. 

Autorizație pentru desfășurarea 
de activități în domeniul 

nuclear 
Nr. CA_16/2015, rev. 01 

Pentru desfășurarea de 
activități în zona controlată a 
intreprinderilor operatoare 

Legea 111/1996, republicată, actua-
lizată privind desfășurarea în siguranță, 
reglementarea, autorizarea și controlul  

activităților nucleare. 
Norme specifice în domeniul nuclear 

12.11.2020 

 

 

Teste de intercomparare la care laboratoarele ICSI au participat în anul 2019 

Denumire schemă de intercomparare/ 
organizator, perioadă de desfăşurare 

Domeniul tehnic 
Matrice 

analizată 
Parametri măsuraţi 

AQUACHECK AQ563/LGC, 25.02 - 25.03 
2019 

AAS, generare de hidruri, 
colorimetrie 

apă 
Arsen, mercur, mangan, zinc, fier 
total, sulfuri 

SALROM-IFIN HH, 22.03 -25.03.2019 scintilaţie solidă aer Radon 

Aquacheck PT-AQ-30 Round 568/LGC,  
24.06 - 22.07.2019 

radiometrie apă Alfa global, beta global 

IAEA-TEL-2018-03, 20.05 - 20.10.2019 spectrometrie gamă 
apă 

134
Cs, 

137
Cs,

226
Ra, 

228
Ra 

creveţi  
40

K, 
228

Ra 

AQUACHECK AQ545/LGC, 14.05 - 11.06 
2019 

AAS, titrimetrie, 
turbidimetrie, titrare, 
pHmetrie, colorimetrie, 
conductivitate 

apă 

Conductivitate, Ca, Ma, Na,  
K, cloruri, sulfati, Ca+Mg, amoniu, 
nitriţi, nitraţi, index mangan,  
total solide dizolvate 

PT/CHIMCOMPLEX/ 06.2019  apă 
Materii în suspensie, CCOCr, 
CBO5, reziduu filtrabil 
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Denumire schemă de intercomparare/ 
organizator, perioadă de desfăşurare 

Domeniul tehnic 
Matrice 

analizată 
Parametri măsuraţi 

AQUACHECK AQ575/ LGC/ 
14.10 - 11.11 2019 

colorimetrie, gravimetrie apă 
CBO5, materii în suspensie, 
amoniu, nitraţi, nitriţi, fosfor 
total, azot Kjeldhal 

IAEA-TEL-2019-03/ IAEA Viena, mai - 
octombrie 2019 

 
apă, creveţi 

Cs-134, Cs-137, Ra-226, Ra-228, 
K-40, Ra-228 

FIT-PTS Eurofins Nantes Franţa; Runda III: 
Termen: 31.01.2019/Primire rezultate: 
08.03.2019 spectrometrie de masă 

IRMS 
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Proceduri specifice activităților din ICSI Rm. Vâlcea - Total: 623, din care: 

· Proceduri pentru controlul proceselor generale: 73 

· Proceduri ale sistemului de management al laboratoarelor de încercări: 24 

· Proceduri de lucru utilizate în cadrul laboratoarelor de încercări: 116  

· Proceduri pentru punerea în funcțiune și operare a echipamentelor din Instalația Pilot Experimentală 
pentru Separarea Tritiului și Deuteriului: 117 

· Proceduri pentru controlul activităților de radioprotecție la Instalația Pilot Experimentală pentru 
Separarea Tritiului și Deuteriului: 12 

· Proceduri aferente activităților de mentenanță pentru echipamentele din Instalația Pilot Experimentală 
pentru Separarea Tritiului și Deuteriului: 38  

· Proceduri pentru activitățile de proiectare: 24 

· Proceduri pentru controlul procesului de sănătate şi securitate în muncă: 32 

· Proceduri pentru activitatea din Secția Producție Gaze: 38 

· Proceduri pentru activitățile din Incubatorul Tehnologic și de Afaceri: 11 

· Proceduri pentru activitățile din Instalația de obținere a apei sărăcite în deuteriu: 24 

· Proceduri pentru activitățile din Atelierul Mecanic: 18 

· Proceduri pentru activitățile desfășurate în medii cu potențial pericol de atmosferă explozivă: 4 

· Proceduri pentru activitățile din Compartimentul Resurse Umane: 7 

· Proceduri pentru controlul activităților din Compartimentul financiar-contabil: 14 

· Proceduri pentru controlul activităților de producere și verificare a etaloanelor de apă   grea: 6 

· Proceduri pentru controlul activităților din Centrul Național de Hidrogen și Pile de Combustibil: 16 

· Proceduri pentru achiziţii publice: 6  

· Proceduri pentru controlul procesului IT&C: 8 
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6.3. Instalații și obiective speciale de interes național 
 

6.3.1. Instalaţie Pilot Experimentală pentru Separarea Tritiului şi Deuteriului (PESTD) 

Descriere: Obiectivul prioritar al PESTD este de a realiza dezvoltarea de tehnologii noi privind separarea 
tritiului, pentru reactoarele de fisiune care prin operare produc cantităţi mari de tritiu, cât şi în contextul 
realizării instalaţiilor de fuziune care utilizeaza tritiu ca şi combustibil. PESTD este o instalaţie de nivel semi-
industrial cu o tehnologie de tip LPCE-CD care permite realizarea de experimente la scară relevantă pentru 
instalaţii de procesare a tritiului, acoperind fazele de separare, îmbogăţire şi stocare a tritiului. Instalaţia, ca şi 
unitate nucleară, permite prin modificări şi upgradări trecerea la alte tehnologii de separare şi testarea de 
echipamente sau materiale specifice, inclusiv dezvoltarea de cercetări pentru recuperarea tritiului din 
efluenţi, material noi pentru separare şi cataliza, procese de stocare şi recuperare a heliului-3, procese şi 
echipamente în criogenie. 

Context științific și relevanță - Domeniul științific de activitate aferent PESTD este dezvoltarea tehnologică în 
domeniul tritiului, cu aplicaţii către fuziune şi fisiune. In acest context este de interes dezvoltarea 
tehnologiilor pentru procesarea materialelor radioactive slab şi înalt concentrate (în tritiu) care sunt obiective 
prioritare atât în ţară cât şi în străinătate. 

Tritiu este un subiect comun atât pentru fuziune cât şi pentru fisiune. Din punctul de vedere al fusiunii, sunt 
în exploatare reactoare sau instalaţii nucleare care necesită decontaminarea sau prelucrarea deşeurilor 
tritiate pentru îmbunătăţirea operării acestora, iar tritiul devine un produs secundar care poate fi valorificat. 
Sunt actualmente în diverse faze de realizare instalaţii de detritiere cuplate pe reactoare CANDU în România 
şi China, care necesită expertiză şi tehnologii în domeniu. 

Din punctul de vedere al fuziunii, în 2007 a început la Cadarache, Franţa, construcţia celui mai mare tokamak, 
ITER, utilizând rezultatele cercetării în domeniul fuziunii susţinute de programe europene şi internaţionale, cu 
utilizarea izotopilor hidrogenului ca şi combustibil pentru reacţia de fuziune. In timp ce deuteriul poate fi 
extras din apă în cantităţi teroretic nelimitate şi cu eforturi moderate, furnizarea tritiului disponibil este 
limitată, iar dezvoltarea tehnologiilor de recuperare a tritiului devine extrem de importantă. 

Astfel, utilizarea tritiului ca şi “combustibil” necesită cercetări importante în direcţia gestionării, recuperării, şi 
stocării acestuia, existând sisteme importante în cadrul oricărui tokamak care trebuie să asigure 
managementul tritiului şi a compuşilor săi. 

 
 
 

Stadiul implementării în România - ICSI Rm. Vâlcea a realizat instalaţia PESTD cu transpunerea tehnologiei de 
laborator pentru separarea tritiului şi deuteriului într-o instalaţie de nivel semi-industrial, echivalentă cu o 
unitate de detritiere cuplată la un reactor CANDU. 

Dintre rezultatele cercetărilor efectuate în PESTD sunt evidenţiate: (i) finalizarea tehnologiei de separare a 
deuteriului şi tritiului, cu aplicabilitate la CNE Cernavoda şi ITER, cu realizarea proiectului conceptual pentru 
instalaţia de detritiere CNE Cernavodă (CTRF); (ii) materiale de bază pentru procesele de separare a tritiului, 
cu aplicabilitate la CNE Cernavodă şi ITER. Astfel, umplutura mixtă COMPAK CP001 este utilizată ca bază de 
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proiectare pentru CTRF, iar în cazul ITER catalizatorul produs este un potenţial material pentru utilizare la 
sistemul de detritiere de la ITER. 
 

Impact socio-economic - PESTD este o infrastructură de cercetare deschisă mediului de cercetare naţional şi 
european în domeniul tehnologiilor tritiului şi aplicaţiilor acestuia în fuziune şi fisiune. Activităţile desfăşurate 
în această infrastructură are un impact semnificativ asupra mediului de cercetare şi a resurselor umane prin 
bază tehnică şi ştiinţifică care permite perfecţionarea continuă şi transferul permanent de cunoştinţe. 

Din punctul de vedere al impactului economic, activităţile desfăşurate în cadrul infrastructurii PESTD au un 
impact semnificativ şi permit obţinerea unor beneficii corespunzătoare de către deţinatorii de instalaţii care 
procesează tritiu în ceea ce priveşte sporirea eficienţei energetice, creşterea gradului de siguranţă şi 
menţinerea acceptanţei publice în exploatarea instalaţiilor nucleare. 

Din punctul de vedere al utilizatorilor, alţii decât personalul instalaţiei de interes naţional, situaţia este după 
cum urmează: 

· Operatori economici: întrucât proiectul sistemului LPCE (schimb izotopic catalizat) aferent instalaţiei de 
detritiere CNE Cernavodă este dezvoltat de personalul instalaţiei, s-au realizat teste şi experimentări suport 
pentru confirmarea capabilităţii catalizatorului dezvoltat de către ICSI Rm. Valcea, în condiţiile de proiect 
CTRF (Cernavoda Tritium Removal Facility). Astfel, în anul 2018 s-au realizat experimente, în condiţiile de 
proiect CTRF, utilizând apă tritiată, prin colaborare cu TLK KIT Karlsruhe. Ȋncepând cu anul 2019, CNE 
Cernavodă a decis startul fazei de construcţie a instalaţiei de detritiere CTRF, în baza proiectului realizat de 
specialiştii ICSI Nuclear şi a reviziei 11 a Studiului de fezabilitate, ediţia 2018. Astfel, s-a realizat un parteneriat 
între firme din Romania şi Canada pentru asigurarea suportului tehnic necesar construcţiei CTRF.  

· Unităţi de Cercetare-Dezvoltare: (i) în baza acordului de colaborare cu Karlsruhe Institute of Technology – 
Tritium Laboratory din Germania, au fost realizate teste cu instalaţia în vederea dezvoltării şi caracterizării de 
umpluturi mixte pentru utilizarea în procesele de schimb izotopic catalizat, cât şi umpluturi simple pentru 
utilizarea în procese de distilare criogenică; (ii) în baza acordului de colaborare cu Universitatea Babeş Bolyai 
din Cluj-Napoca, o parte din sistemele instalaţiei au fost utilizate pentru obţinerea de heliu lichid, care a fost 
livrat către aceasta universitate în scopuri de cercetare; (iii) în baza acordului încheiat între ICSI şi CAEP China, 
specialişti din cadrul PESTD au participat în anul 2019 la un program comun de dezvoltare a unor procese 
criogenice de separare a izotopilor hidrogenului; (iv) în baza acordului de colaborare cu Institutul Nuclear de 
Fizică de la Shanghai - SINAP (China), în 2019, s-a desfăşurat un schimb interacademic având ca subiect 
tehnologii de separare a tritiului rezultat în Thorium Based Molten Salt Reactor(TMSR). 
 
6.3.2. Centrul Naţional pentru Hidrogen şi Pile de Combustibil (CNHPC) – IIN din august 2014 

Descriere: IIN-CNHPC este o facilitate de cercetare a cărei misiune declarată constă în implementarea, 
dezvoltarea și promovarea tehnologiilor energetice bazate pe surse regenerabile de energie și hidrogen. Este 
o instalație suport dotată cu facilități experimentale și de testare necesare abordării unei vaste game de 
cercetări legate de utilizarea hidrogenului în scopuri energetice. 
IIN-CNHPC dispune de o serie largă de echipamente de investigare analitică, de dezvoltare și testare a 
sistemelor și tehnologiilor ce concură la așa-numitul “lanț al energiei hidrogenului”, de la producere până la 
conversia energetică către consumator. Mai mult, “bagajul instrumental” al IIN-CNHPC a fost completat din 
punct de vedere instrumental și al capabilității umane cu două facilități de cercetare: un laborator de 
temperaturi scăzute destinat aplicațiilor de stocare a hidrogenului lichid și tehnologiilor de stocare prin 
superconductivitate (CRYO-HY, 2012), și un laborator de stocare a energiei (ROM-EST, 2015). Dorim a sublinia 
faptul că majoritatea acestor echipamente sunt unice pe plan național sau chiar pentru zona Europei de est, 
așa cum este de exemplu cazul specific al sistemului de testare a pilelor de combustibil de până la 25 kW.  
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Context științific și relevanță: Tehnologiile bazate pe pile de combustibil s-au dovedit în ultimele decenii a fi 
surse viabile de conversie a energiei pentru diverse aplicații: staționare și mobile pentru că oferă un potențial 
ridicat atât din punct de vedere economic, cât și al impactului asupra mediului, însă prezintă dezavantajul că 
sunt încă mult prea costisitoare în comparație cu tehnologiile convenționale de conversie a energiei electrice. 
Avantajele lor (eficiență ridicată, emisii scăzute, fiabilitate ridicată, costuri scăzute de întreținere, 
performanță excelentă, modularitate), le fac să fie văzute ca soluții atractive pentru problemele energiei 
secolului 21. Putem spune că, într-o lume în care cererea de energie pentru diverse aplicații este în continuă 
creștere, este nevoie de un efort considerabil pentru a aborda provocările care apar în investigarea 
sistemelor și tehnologiilor energetice aferente. În orice caz, condițiile sunt din ce în ce mai favorabile și a 
venit momentul pregătirii intrării pe piață a acestor tehnologii. 

Focalizarea pe validarea și demonstrarea performanțelor, pe reducerea costurilor și identificarea celei mai 
adecvate aplicații pentru aceste tehnologii, dar și pe dezvoltarea relațiilor de cooperare care să permită 
intrarea acestor tehnologii pe piață sunt obiective care justifică cercetarea în domeniu.  

Stadiul implementării în România 
IIN CNHP are rolul de a sprijini politicile prioritare naționale în domeniul energetic și de mediu. 

Impact socio-economic 
Instalația de Interes Național-Centrul Național pentru Hidrogen și Pile de Combustibil este o instalație 
deschisă oricăror solicitari de colaborare, asigurând suport ştiinţific, tehnic şi logistic adecvat, fiind accesibilă 
şi altor utilizatori interesaţi în desfăşurarea unor activităţi de cercetare proprii sau în colaborare. Accesul se 
poate face în toate spațiile alocate instalației, condiționat însă de existența unor protocoale de cooperare și 
de însușirea procedurilor de lucru cu sistemele experimentale existente. 

Din punctul de vedere al utilizatorilor, alţii decât personalul instalaţiei de interes naţional, situaţia este după 
cum urmează: 

 Operatori econimici 
- MAXSAFE SRL, Baldana, Dâmboviţa – teste şi experimentări utilizând sistemul de stocare a energiei 

regenerabile disponibil în cadrul IIN - CNHPC ca stand de testare; 
- PFA ŞTEFĂNESCU Florian, Craiova - derulare activităţi de cercetare-dezvoltare pentru un concept de 

unitate de stocare a energiei utilizând o bobina supraconductoare pentru aplicaţii spaţiale. 
 Unităţi de Cercetare-Dezvoltare 
- Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni Iaşi – testare membrane în pile de combustibil tip 

PEM. 
- Universitatea Tehnică Cluj-Napoca - caracterizare celule Li-Ion (LiFePO4), cu capacitatea de 40Ah, în 

diferite condiţii de sarcină şi temperature, utilizând echipamentele disponibile (FuelCon Test Station, 
Solartron CellTest System). 

- Universitatea Politehnică Bucureşti – realizare sistem bazat pe pile de combustibil şi panouri 
fotovoltaice 

- Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiatiei – INFLPR,  
Măgurele – testare şi caracterizare materiale catalitice pentru pile de combustibil. 

- Universitatea din Suceava – realizare stand de testare ansablu de pile de combustibil tip PEM de 
33kW. 
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6.4 Instalații experimentale/instalații pilot 

Infrastructura de cercetare-dezvoltare ICSI Rm. Vâlcea este gandită astfel încât sâ corespundă necesităților 
activităților specifice din cei trei piloni de cercetare ai ICSI, anume ICSI Nuclear, ICSI Energy şi ICSI Analytics. 

 ICSI Nuclear https://erris.gov.ro/PESTD 

 
ICSI Nuclear, deține o facilitate de cercetare-dezvoltare de interes național, cu misiunea de a realiza 
tehnologia de detritiere a apei grele utilizată ca moderator la reactoarele nucleare CANDU şi de a verifica 
materialele şi echipamentele specifice în mediul tritiat şi la temperaturi crogenice. Instalaţia pilot din cadrul 
ICSI Nuclear se constituie practic într-o instalaţie europeană, cu contribuţii în programele EURATOM/EFDA-
JET şi EFDA-ITER ale Comunităţii Europene, prin oferta largă de participare pe probleme din domeniul fuziunii 
nucleare (programul F4E) pentru specialiştii institutului şi participarea cu materiale specifice şi cu soluţii 
tehnice aferente domeniului de fuziune (catalizatori, umplutură ordonată, criogenie, ultrapurificări, deuteriu 
gaz, tritiu). 

Principalele echipamente şi instalaţii experimentale din cadrul ICSI Nuclear, complementare instalației pilot 
experimental PESTD şi care stau la baza experimentărilor/testelor din cadrul activităților de cercetare sunt: 
 

1 Standuri experimentale tehnologii de separare izotopică 
Pentru activităţi CDI în domeniul separărilor izotopice au fost dezvoltate standuri experimentale pentru testare la nivel de laborator a 
proceselor de separare a izotopilor hidrogenului în contextul dezvoltării de noi materiale care pot fi utilizate în domeniu. Ȋn vederea 
testării caracteristicilor de performanţă şi anduranţă ale diverselor tipuri de umpluturi folosite în procesele de schimb izotopic în 
cadrul departamentului ICSI Nuclear s-au realizat două standuri experimentale pentru procese LPCE – Schimb Izotopic Catalizat. 
Primul stand este un stand LPCE clasic având ca element principal coloana de schimb izotopic confecţionată din  oţel inoxidabil 316L, 
cu o funcţionare în circuit deschis pentru testele de performanţă şi în circuit închis pentru testele de anduranţă. Al doilea stand este 
un stand de tip LPCE, bazat pe o coloană de schimb izotopic confecţionată dintr-o sticlă specială care permite vizualizarea în timp real 
a proceselor fizice din interiorul coloanei (profil de curgere, zonele de contact de suprafaţă, rezistenţa umpluturii la stresul mecanic 
exercitat de funcţionarea în contracurent gaz-lichid, etc). Măsurarea concentraţiilor izotopice pe probele lichide şi gaz/vapori se 
realizează cu un Spectroscop FT-IR TENSOR 27 (BRUKER), respectiv un spectrometru de masă QUADRUPOLAR–QMS320. 
Ca urmare a devoltării activităţilor de cercetare în cadrul PESTD s-au concretizat şi alte standuri experimentale, precum: 
• Stand experimental pentru dezvoltarea de solutii CECE în scopul promovării unei noi tehnologii de decontaminare a 

deşeurilor lichide, slab concentrate în tritiu şi de recuperare a deuteriului - Acronim CECE 
• Stand experimental pentru dezvoltarea metodelor de testare a materialelor utilizate în domeniul criogeniei și a 

sistemelor tehnologice criogenice de purificare și separare izotopică - Acronim CRYO 
• Stand experimental pentru dezvoltarea de noi sisteme catalitice, inalt hidrofobe pentru separare a izotopilor 

hidrogenului – Acronim CATA 
• Stand experimental pentru cercetări teoretice şi experimentale privind permeația simultană a izotopilor 

hidrogenului prin metale şi barierele antipermeație - Acronim PERM 
• Stand experimental pentru dezvoltare procese de separare He3 - Acronim PESTD-HE3 
• Stand experimental pentru dezvoltare electrolizor process in separarea tritiului – Acronim PESTD-ELPRO 
• CRYOSTAT – Acronim PESTD-CRYOS 
 

2 Lanț spectrometric de înaltă rezoluție tip Ortec cu scut de plumb pentru fond scăzut 
Pentru determinare radionuclizi emițători de radiații gama prezenți în diferite tipuri de probe. Măsurarea prin spectrometrie gama se 
efectuează utilizând un lanț spectrometric format din detector coaxial, HPGe cu eficiență relativă de 65%, incintă de plumb de fond 
scăzut şi analizor pentru spectrometrie gama tip DSPEC. Domeniul energetic pentru analiză: 0 - 2000 keV.  
 

3 Radiometru Protean PIC MPC 9300 
Permite măsurarea radioactivitaţii α şi β globale, în diferite medii şi materiale, printr-un sistem de măsurare β şi α-global de fond 
scăzut.  
 

4 Instalaţie experimentală de îmbogăţire a concentraţiei tritiului în probe de apă utilizând membrană 
schimbătoare de protoni 

Prin îmbogățirea în tritiu a probelor de apă, se scade limita de detecție a metodei de măsurare cu scintilație lichidă, metoda cea mai 
populară de măsurare a acestui radioizotop în laboratoarele de supraveghere a radioactivității mediului. Dacă inițial PEM a fost 
folosită pentru producerea hidrogenului pentru pile de combustibil, fără a se acorda mare atenție „by-product”-ului, apa reziduală, 
există studii care subliniază fiabilitatea procedeului de îmbogățire a tritiului utilizând membrana schimbătoare de protoni. Instalaţia 
operează la temperatura mediului ambient. Asamblarea şi dezasamblarea celulei PEM este ușoară, iar faptul ca pe de o parte nu 
sunt substanțe chimice implicate în procesul de electroliză şi pe de altă parte toate componentele care intră în contact cu apa sunt 
hidrofobe, face ca cele trei componente principale ale celulei PEM, respectiv baza, rezervorul cu proba şi condensatorul, să poată fi 
curățate cu ușurința prin simpla clătire cu apă distilată şi uscare în etuvă la 60

o
C înainte de reasamblare. 
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5 Sistem de măsurare a tritiului 
Pentru determinare activitate specifică tritiu (ca şi apă) sau 

14
C (ca şi CO2) din probe de apă, sol, sediment, vegetaţie şi alimente. 

Format din (i) spectrometru cu scintilaţie lichidă TRICARB 2800TR prevăzut cu calibrare automată şi sistem de reducere a 
background-ului TR-LSC

TM
 (Time Resolved Liquid Scintillation Counting), utilizat pentru determinare activitate specifică tritiu din 

probe de apă (apa reziduală din procese tehnologice, urina personalului expus profesional, apa de alimentare instalaţie); şi (ii) două 
spectrometre cu scintilaţie lichidă de nivel scăzut QUANTULUS 1220 (Wallac Oy, Finlanda şi PerkinElmer, SUA), dedicate 
măsurătorilor de mediu.  
 

6 Sistem complex de preparare a probelor de mediu pentru determinarea activităţii concentraţiei de tritiu prin 
metoda scintilaţiei lichide 

Pentru preparare probe de apă, aer, sol, sediment, vegetaţie şi alimente. Procesele aplicate: distilare simplă, la probele de apă; 
distilare azeotropă cu toluen, la probele de sol, sediment, vegetaţie şi alimente, pentru determinarea tritiului din apa liberă; 
combustia (cu bomba Parr 1121) urmată de liofilizare cu tratament chimic, la probele de vegetaţie şi alimente, pt. determinarea 
tritiului legat organic. 
 

7 Sistem complex de preparare a probelor de mediu pentru măsurarea activităţii concentraţiei de14C utilizând 
absorbţia directă şi metoda scintilaţiei lichide 

Pentru preparare probe de apă, aer, sol, sediment, vegetaţie şi alimente. Procesele aplicate: precipitarea carbonaţilor şi 
bicarbonaţilor din probe de apă, urmată de acidificare, purificare şi absorbţie a CO2 rezultat în cocktailul de scintilaţie; combustia 
probelor de vegetaţie şi alimente cu bomba Parr 1108, urmată de purificarea şi absorbţia CO2 în cocktail de scintilaţie; oxidarea 
umedă a probelor de sol şi sediment, urmată de purificarea şi reţinerea CO2 în cocktail de scintilaţie. 
 

8 Microscop electronic cu baleiaj cu emisie autoelectronică la presiune variabilă (Field Emission Scanning 
Electron Microscope Variable Pressure - FESEM VP, CARL ZEISS) 

Cu rezoluție de 0.8 nm la 30 kV şi 2.5 nm la 30 kV în modul VP; echipat cu sisteme EDS (energy dispersive X-ray spectroscopy) şi WDS 
(wavelength dispersive X-ray spectroscopy) ce permit o analiză cantitativă şi calitativă de mare precizie. 
 

9 Sistem PlasmaLab400 (OXFORD Instruments) 
Pentru depunerea de filme subțiri, cu grosimi de la cca 20 nm, la câțiva microni, pe o varietate de substraturi cu diametrul de 100 
mm. Configurația bazată pe 2 magnetroane cc şi 2 cu radio frecvențe (pentru depunere oxizi) permite depunerea de metale, nitriți şi 
silicide în atmosferă de O2, N2 şi H2. Se pot realiza filme multi-strat cu o uniformitate de max +/-5% în funcție de diametrul substratului 
şi al modului de operare: static (rată de depunere mare) sau rotativ (rată de creştere a stratului mai redusă, dar grad uniformitate mai 
bun).  
 

10 Sistem de măsurare a proprietăților fizice (Physical Property Measurement System - PPMS) 
Pentru determinare proprietăți electronice de transport ale materialelor superconductoare (fire, filme subțiri/ultra-subțiri). PPMS-ul 
este echipat cu un sistem de răcire criogenic în conjucție cu un microprocesor controlat ce permite comutarea între diferite 
configurații de măsurători. Exemple: măsurători ale rezistenței electrice dependente de temperatură (2K - 300K) şi curenți de intrare 
de până la 4A în diverse câmpuri magnetice (până la ±9 T); măsurători ale rezistenței electrice dependente de câmpul magnetic (0 - 9 
T) în diverse domenii de temperatură (2K-300K); măsurători de magnetorezistență şi efect Hall, caracteristici I-V, densități de curent 
critic. 
 

11 Instalație de refrigerare-lichefiere heliu de tip Linde HRLS 11  
Folosit în aplicații de supraconductibilitate și superfluiditate și totodată pentru a genera un flux de gaz refrigerat la temperaturi de 16 
K-22 K, flux ce poate fi utilizat în sisteme specifice de distilare criogenică a izotopilor hidrogenului. Instalația are un sistem de purificare 
prin crioadsorbție și un sistem de recuperare și îmbuteliere a heliului gaz evaporat din sistemele de stocare. 
 

12 Stand experimental de crioadsorbție și criocondensare 
Pentru testare adsorbanţi, cu capacitate mare de reținere a impurităților din gazul de proces, cu timp mic de regenerare, și cu 
stabilitate funcțională și fizico-chimică. Standul are în componență: cold-box pentru sistemul de crioadsorbție/criocondensare; senzor 
de presiune, tip MKS Baratron; traductor de presiune; vas de amestec; vas calibrat pentru probe; robinet micrometric; controler masic 
de debit; pompă de proces tip MB-602; sistem de vid pompă de vid preliminar cuplată cu o pompă turbomoleculară, dewar. 
 

13 Instalație pentru lichefierea heliului tip Linde L5 
Cu randament de 5 l/h. Instalație reutilată şi pusă în funcțiune de echipa laboratorului. 
 

14 Mașina universală de testare de tip TC 300 
Pentru a determina rezistența materialelor la tracțiune, compresiune până la 300kN și pentru fire subțiri, până la 1 kN. Pe acest 
echipament se pot grefa criostate specifice aplicației, criostate dezvoltate în Laboratorul de Criogenie. 
 

15 Stand experimental pentru determinarea rezilienței 20K – 300K 
Include ciocan Charpy tip F040 S. 
 

16 Criogenerator pentru lichefiere hidrogen – tip PPH 
Funcționează după un ciclu Stirling și poate furniza o putere de 30-35 W la 20 K. Echipamentul este utilizat ca generator de frig pentru 
condensatorul coloanelor de distilare a izotopilor hidrogenului și ca sursă de frig la standul pentru determinarea rezilienţei la 20K. 
 

17 Stand experimental pentru determinarea rezilienței 20K – 300K 
Include ciocan Charpy tip F040 S. 
 

18 Criogenerator pentru lichefiere azot, argon, oxigen – tip PPG (stand distilare izotopi oxigen) 
Funcționează după un ciclu Stirling și poate furniza o putere de 50 W la 77 K. Acest echipament este utilizat în principal ca și sursă de 
frig pentru condensatorul colonelor de distilare a izotopilor oxigenului. 
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ICSI Energy 
b. 

https://erris.gov.ro/CNHPC 
https://erris.gov.ro/ROM-EST 
https://erris.gov.ro/CRYO-HY 

 

ICSI Energy este o facilitate de cercetare-dezvoltare din domeniul energiei având echipamente și 
instrumentație de excepție pentru întregul lanț al noii revoluții energetice, de la producere, la stocare/ 
transport și până la utilizare. Dispune de trei clădiri moderne și funcționale ce includ o serie de laboratoare, o 
sala de conferințe, birouri pentru cercetare și două hale pentru experimentări pentru a aborda energetica 
hidrogenului și stocarea energiei prin dezvoltarea și testarea de sisteme și tehnologii ce concură la așa-
numitul “lanț al energiei hidrogenului”. 

Aferent grupurilor de cercetare din cadrul ICSI Energy, amintim principalele echipamente/instalații care stau 
la baza experimentărilor/testelor: 

1. Stație de testare a pilelor de combustibil (Arbin modelul FCTS) 
Sistem integrat, automat și controlat de un software dedicat testării ansamblurilor de pile de combustibil PEM, cu o putere de până 
la 10 kW. Sistemul include gestiunea gazelor reactante din punct de vedere al umidității, presiunii și debitelor necesare pentru 
alimentarea și evacuarea din ansamblul de pile. Se pot efectua teste precum: curbe de polarizare, măsurare rezistență internă și 
testare durată de viață. Stația de testare oferă posibilitatea controlului termic al ansamblului de pile astfel că se realizează 
identificarea fenomenelor tranzitorii ce influențează comportamentul acestuia într-o gamă mare de temperaturi. 
 

2 Linie completă de dezvoltare pentru pile de combustibil de tip PEM 
Include un sistem de producere straturi de difuzie prin electrofilare, un sistem controlat de computer pentru prelucrarea grafitului în 
vederea producerii plăcilor bipolare (freză cu comandă numerică), un sistem de acoperire ultrasonic SONOTEK pentru depunerea 
catalizatorilor pe un substrat de carbon, un sistem dezvoltat intern pentru asamblarea pilelor, un sistem de etanșare pentru pile prin 
matrițare sau depunere controlată cu ajutorul robotului de dispensare Nordson EV4 și un stand personalizat de testare. 
 

3 Freză cu comandă numerică (IMES-ICORE, model Premium 4030µ) 
Pentru prelucrări prin așchiere - conține axe de translație și rotație acționate de motoare controlate de calculator. Se pot prelucra: 
grafit, cupru, aluminiu, plastic, lemn, materiale sinterizate și oțel (doar operații de finisare). Sistemul este folosit pentru producerea 
plăcilor bipolare și colectoare de curent utilizate la realizarea pilelor de combustibil precum și pentru o serie de alte prelucrări. 
 

4 Centru de prelucrare vertical în 5 axe 
Pentru fabricarea prin frezare de componente cu configurație complexă, la precizie ridicată. Pot fi prelucrate: oțeluri aliate, oțeluri 
inoxidabile, titan, inconel, fontă, aluminiu, cupru, duralumiu, mase plastice etc. Repere mecanice ce pot fi realizate: matrițe pentru 
deformare plastică la rece și la cald în vederea fabricării de produse din tablă (carcase, vase de stocare, echipamente de laborator cu 
configurație specifică ce nu pot fi achiziționate de la fabricații tradiționali); matrițe pentru injecție mase plastice în vederea realizării 
carcaselor acumulatorilor, rotoare cu palete cu profile spațiale complexe; dispozitive de fixare și asamblare instalații experimentale. 
 

5 Imprimanta 3D (Objet Connex 260) 
Pentru prototiparea rapidă și eficientă a pieselor componente, modelelor și instalațiilor experimentale, dar și fabricarea de repere și 
subansamble, scule și dispozitive de configurație complexă, ce nu pot fi realizate prin metode tradiționale. Folosește tehnologia de 
stratificare Polyjet Matrix, pulverizând în mod selectiv, în direcții orizontale, un amestec lichid de monomeri, oligomeri și 
fotoactivatori care printr-un proces de întărire se transformă ulterior într-un material polimeric dur.  
 

6 Echipament de acoperire prin pulverizare (SonoTek) 
Folosit pentru realizarea de electrozi pentru pilele de combustibil tip PEM, prin tehnica de pulverizare cu ultrasunete. O duză cu 
ultrasunete este folosită pentru atomizarea cernelei catalitice. Acoperirea uniformă a filmului subțire realizată cu ultrasunete 
păstrează porozitatea electrodului și nu împiedică transportul reactanților. 
 

7 Echipament de gravură și tăiere laser (PLS6MW Multi-Wavelength Laser Platform) 
Utilizat la tăierea precisă in configurații complexe, după un model digital 2D, a materialelor metalice, organice și anorganice ale 
pieselor din componența unor sisteme de etanșare, precum și la tratamentul suprafețelor diverselor materiale ce intră în 
componența modelelor și instalațiilor experimentale realizate. 
 

8 ANSYS Multiphysics 
Platformă software ce oferă conectivitate bidirecțională între instrumentele de modelare incluse: Design Modeller, Meshing, Fluid 
Dynamics (CFX, FLUENT), Analiză structurală; cuplarea cu sistemul de calcul ANSYS HPC permite procesarea paralelă și reducerea 
timpului de simulare. Integrează toate necesitățile fluxului de lucru (pre-procesare, simulare și postprocesare) și oferă funcționalitate 
multifizică (interacțiune fluid-structură, cuplaj electronic cu fluid). Solverele de analiză a dinamicii fluidelor permit simularea diferitelor 
regimuri de curgere a fluidelor și transferului de căldură, investigarea reacțiilor chimice și a curgerilor reactive, analizarea problemelor 
de acustică, investigarea fenomenelor ce au loc în dispozitive electrochimice utilizând module dedicate pentru pile de combustibil, 
electrolizoare și baterii. Instrumentele de analiză structurală oferă posibilitatea de a simula fiecare aspect structural al unui produs: 
analiză statică liniară (stres sau deformări), analiză modală (caracteristicile vibrațiilor) și fenomene neliniare tranzitorii avansate. 
 

9 Analizor de sorbție automată (AUTOSORB-iQ-C) 
Folosit pentru caracterizarea completă a materialelor, având un port combinat de chemisorbție/fizisorbtie și echipat pentru detecția/ 
analiza microporilor de joasă presiune. Capabilitățile de chemisorbție permit efectuarea de izoterme (combinate, reversibile, 
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ireversibile), a suprafeței metalice active (suprafață, dispersie, dimensiune nanocluster) și tratamente in situ (degazare automată/ 
reducere/oxidare, evacuare) pentru catalizatori sintetici și industriali, metale depuse pe suporturi catalitice, metale de tranziție și 
metale pretioase, părți acidice și bazice ale oxizilor. Capabilitățile de fizisorbție permit efectuarea de izoterme (adsorbție și/sau 
desorbție), scanare histerezis, determinarea suprafeței specifice (BET, Langmuir, STSA, DFT, BJH), analiza microporilor (NLDFT, 
QSDFT, Monte-Carlo, t-plot, metoda alfa-s, metoda MP, DR & DA), analiza mesoporilor (NLDFT, BJH, DH) pentru materiale carbonice,  
ceramice, umpluturi, polimeri, metale, etc., care se află în stare pulverulentă, de granule, sub formă de pelete sau extrudate. 
 

10 Reactor MICROACTIVITY-Reference 
Utilizat pentru reacții de microactivitate catalitică, prevăzut cu by-pass de reactor, evaporator de preîncălzire, supapă de reglare a 
presiunii și alte dispozitive de procesare în interiorul unei incinte încălzite, care evită condensarea posibilă a produselor volatile la 
momentul preîncălzirii reactanților. Se pot efectua o varietate de reacții de hidrocracare, hidro-tratare, izomerizare, hidrogenare, 
hidrodesulfurizare (HDS), oxidare, hidrogenare (HDN), polimerizare, reformare (aromatizare). 
 

11 Echipament de electrofilare (KATO TECH) 
Utilizat pentru producerea de nanofibre organice cu diametre de la 50 la 800 nm. Se bazează pe aplicarea unei diferențe de potențial 
între un fluid polimeric încărcat pozitiv (10-40 kV) și împrăștierea acestuia pe o țintă ce este încărcată negativ, sub formă de 
nanofibră. Nanofibrele produse prin electrofilare au două proprietăți principale: un raport foarte mare volum – suprafață și structură 
relativ fără defecte la nivel molecular. Prima proprietate face aceste nanofibre adecvate pentru activitățile ce necesită un contact fizic 
ridicat, cum ar fi asigurarea de situri pentru reacțiile chimice sau capturarea de materiale sub formă de mici particule printr-o filtrare 
succesivă. A doua proprietate permite nanofibrelor să se apropie de tăria maxim teoretică a materialelor filate, deschizând 
posibilitatea de a realiza materiale compozite cu înalte performanțe mecanice. 
 

12 Potențiostat/galvanostat (PARSTAT 2273 Princeton Applied Research) - încorporat cu modul PowerSINE de 
analiză și testare a impedaței electrochimice (EIS) şi potențiostat/galvanostat multicanal (ORIGALYS ELECTROCHEM 
SAS) 

Destinat cercetării proceselor electrochimice din electrolizoare, pile de combustibil și baterii. Dispune de 8 canale individuale și un 
software dedicat pentru comandarea/programarea independentă a modulelor. Software-ul cuprinde majoritatea tehnicilor 
electrohimice și de coroziune specifice: voltametrie ciclică, liniară, cu undă pătrată, cu puls diferențial, cronoamperometrie, 
cronopotentiometrie, analiză prin tehnică de stripping, impedanțăEIS, coroziune și coroziune de pitting. 
 

13 Spectrometru de fluorescență cu raze X, dispersiv după lungimi de undă (WDXRF) 
Utilizat pentru analiza chimică elementală de înaltă performanță a diverse tipuri de probe solide și lichide, pentru realizarea de 
măsurători de grosime de filme și pentru distribuţia elementelor chimice sub formă de "hărţi" de concentraţie. 
 

14 Electrolizoare PEM 
(i) Electrolizor EC-EL prevăzut cu ansamblu MEA cu membrană schimbătoare de protoni EC-G3-MEA cu o suprafață catalitică activă 
de 49 cm

2
 și membrană Nafion 117 produce între 30-250 std cc/min de hidrogen și între 15-125 std cc/min O2; (ii) Electrolizor PEM 

HOGEN HP40 - un sistem complet integrat de electroliză a apei, cu membrane schimbătoare de protoni, la presiune înaltă, ce 
produce H2 din apă și electricitate. Sistemul include un ansamblu de celule de electroliză, și toate celelalte echipamente auxiliare 
necesare pentru reglarea operațiunilor de electroliză și presurizare hidrogen. Echipamentul auxiliar ajută la funcțiile sistemului: 
uscare hidrogen, presurizare hidrogen și închidere sistem. Unitatea conține senzori și o placă de control pentru a ajuta la 
monitorizarea performanțelor sistemului și pentru a automatiza funcționarea. Producţia netă de H2 este de: 1,05Nm

3
/h (18,8SLPM) 

(2,28Kg/24h), presiunea hidrogenului este de: 165barg (2400psi) iar puritatea hidrogenului de 99,9995%, vapori apă <5ppm(V),  
N2<2ppm(V), O2<1ppm(V). 
 

15 Echipament producere apă ultrapură pentru electrolizor 
Pentru producerea apei ultrapure tip I direct din apa de rețea și furnizarea unui debit constant către celula de electroliză, la o 
temperatură prestabilită. Sistemul permite programarea unui regim de lucru (debit, presiune, temperatură) pentru o perioadă 
definită de timp și asigură controlul și reglajul temperaturii apei la intrarea în celula de electroliză în funcție de parametrii de testare 
selectați de utilizator, de la temperatura ambientală și pînă la 90°C, cu o precizie de 0,05°C. 
 

16 Presă hidraulică manuală (Carver 4386CE.4010000) 
De 12 tone forță, utilizată pentru pastilarea probelor, pastilarea făcându-se cu matrițe de diferite dimensiuni. 
 

17 Sistem de depunere chimică de vapori (CVD “EasyTube®3000Ext Graphene&Carbon Nanotube Grown 
System”) 

Dedicat creșterii de grafene și nanotuburi carbonice dopate cu azot, brom și iod prin metoda de depunere chimică de vapori, la 
temperaturi de până la 1100°C, metodă de preparare a straturilor subţiri şi acoperiri din materiale anorganice de compoziţii diferite. 
 

18 Spectrofotometru Perkin Elmer Frontier FT-NIR în domeniul 400-4000 cm-1, prevăzut cu accesoriu ATR 
Destinat analizei produselor petroliere din apa și sol, analizelor de rutină pentru expertizarea calității mediului, analizelor cantitative și 
calitative ale compușilor organici și anorganici, verificărilor de spectre. 
 

19 Analizor TGA-DSC STA 449 Jupiter Simultaneous Thermal Analyzer (TG-DSC) 
Cu domeniu de lucru 25-1650°C în atmosferă controlată, pentru efectuarea de investigații simultane de analiză termogravimetrică a 
piederii de masă (TG) și calorimetrie cu scanare diferențială (DSC). 
 

20 Sistem AFM-Raman (Witec alpha-300 RAS+) - cu trei lasere (roșu, verde, albastru) și modul de 
fotoluminescență 

Pentru caracterizarea topografică a suprafețelor (i.e., până la 200 × 200 µm
2
) în mod contact și AC, împreună cu analiza 

spectroscopică Raman (confocală și SNOM), cu rezoluție spațială sub limita de difracție optică (i.e., < λ/2 in aer). 
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21 Potențiostat multicanal (Solartron CellTest System (1470E)) 
Utilizat pentru testarea și caracterizarea în regim DC curent constant, spectroscopie de impedanță electrochimică EIS și analiză de 
răspuns în frecvență FRA a sistemelor de stocare a energiei, precum bateriile, pilele de combustibil și supercapacitorii. 
 

22 Software analiză de ciclu de viață (Umberto NXT LCA) 
Pentru evaluarea impactului asupra mediului a unui produs sau proces prin analiza ciclului de viață, permițând astfel analiza 
comparativă utilă în luarea deciziilor. Aplicația oferă posibilitatea investigării impactului și contribuției fiecărei componente a 
produsului/procesului, oferind astfel un instrument de îmbunătățire și eficientizare adresat cercetării, industriei și factorilor de 
decizie. 
 

23 Laborator de dezvoltare baterii Li-ion/Li-polimer 
Infrastructură de cercetare integrată de realizare baterii Li-ion de tip coin CR2032, pouch și cilindric – 18650, la scară de laborator și 
semi-industrial. Cuprinde: unitate de mixare componente active cu manta de răcire și vacuum, MTI (SUA), pt. preparare amestecuri 
dedicate electrozilor de baterii; sistem compact de depunere, THANK METAL (Japonia), dedicat depunerii materialului pt. electrozi pe 
substrat diferit; sistem de profilare electrozi de tip cilindric și sistem semi-automat de profilare electrozi tip pouch, THANK METAL 
(Japonia); presă pentru reducerea porozității electrozilor, THANK METAL (Japonia); sistem desktop de sudură ultrasonică MTI (SUA), 
pentru atașarea colectorilor de curent; sistem semiautomat de asamblare electrozi/separator pentru celule Li-ion de tip cilindric, 
sistem semiautomat de profilare carcase pt. celulele Li-ion de tip pouch, şi sistem sigilare celule de tip pouch, THANK METAL 
(Japonia); cameră atmosferă controlată de tip Glove box, INNOVATIVE TECHNOLOGY (SUA), pentru etapa de injecție cu electrolit a 
celulelor. 
 

24 Sistem de testare baterii (Evaluator B30/FuelCon Test station) 
Pentru testarea de baterii în diferite moduri de încărcare/descărcare şi caracterizarea non invazivă a acestora prin tehnica EIS în 
timpul funcționării, în diferite condiții de sarcină și temperatură; Sistem de încărcare/descărcare pentru baterii (MTI BST8-10A30V) cu 
8 canale individuale. Se pot aplica curenți de până la 10 amperi cu un potențial maxim de 30 V. 
 

25 Scanner 3D (Creaform HandySCAN 3D) 
De înaltă precizie (până la 40 μm/m) și viteză (până la 205000 măsurări/ sec.); oferă posibilitatea realizării de modele diverse, nefiind 
limitat de complexitatea, dimensiunile, materialul sau culoarea obiectului țintă. Permite evaluarea dimensională și de formă, precum 
și generarea modelelor CAD 3D, generând fișiere “ready-to-use” de îndată ce s-a finalizat achiziția datelor; poate fi utilizat în toate 
etapele de dezvoltare a unui produs, de la concept și proiectare, la realizare și service. 
 

26 Platforme de proiectare 
(i) Platforma Software - Creaform Vxlements, ce permite parametrizarea și transferul fișierelor către orice platformă CAD ce utilizează 
formate standard (.iges, .step, .dxf), cât și importul fișierelor CAD; permite compararea măsurării directe cu modele CAD; (ii) 
Platforma CAD CAM - Siemens NX12.0 de proiectare CAD CAM - are posibilitatea de scanare 3D ce permite digitizarea și 
parametrizarea tipurilor de suprafețe (geometrii simple sau complexe); este folosit la construcția 3D a produsului finit/părți 
componente ale acestuia, pornind de la desen de execuție/schiță/descriere și dă posibilitatea execuției testelor de funcționalitate ale 
unui întreg ansamblu încă de la faza de proiectare, corectarea eventualelor defecte, cu propagarea în timp real a modificărilor în 
întregul lanț cinematic. 
 

27 Sistem de simulare în timp real Hardware-in-the-Loop (HIL), soft RT LAB, 4 cores, 1 FPGA, OPAL-RT 
Dedicat aplicațiilor HiL (Hardware in the Loop); include o platformă hardware prevazută cu dispozitive de I/O analogice și digitale și 
processor multi-core, capabilă să ruleze software de simulare în timp real dedicat activităților de proiectare, testare și optimizare a 
controlului sistemelor electronice de putere, a echipamentelor energetice, aeronautice, automotive, etc. 
 

28 Compresor cu membrană NovaSwiss 555.0218-1 
Pentru comprimarea hidrogenului de la o presiune minimă de 20 barg la maximum 400 bar. 
 

29 Dinamometru programabil (Hystersis Dynamometer Model HD815-5NA-0200) 
Poate măsura un cuplu de până la 28 Nm, o viteză de până la 12000 rpm, și o putere max de 7000 W. Utilizat pentru simularea 
regimurilor de deplasare ale vehiculului (accelerare, croazieră, decelerare) și testarea funcționării ansamblului propulsor. 
 

30 Osciloscop programabil (Tektronix DP07254) 
Cu 4 canale pentru semnale având lățimea de bandă de până la 2,5 GHz, şi rată de eșantionare de până la 40 GHz. Este prevăzut cu 
soluții avansate de măsurare și analiză pentru caracterizarea surselor de alimentare și a convertoarelor de putere, precum și pentru 
verificarea si depanarea sistemelor automotive de comunicare pe diverse magistrale de date (CAN, LIN, FlexRay). 
 

31 Platformă hardware și software, tehnologie completă cRIO de la NI 
Concepută pentru proiectarea și implementarea  de unităţi de control electronic (ECU) pentru diverse aplicații staționare și 
automotive, utilizând modulele NI LabVIEW Real-Time, LabVIEW FPGA şi controlerul NI CompactRIO, realizând verificarea sistemului 
utilizând LabVIEW şi sistemul în timp real de tip HIL (hardware-in-the-loop) bazat pe şasiul PXI. 
 

32 Platformă modulară de achiziție și control date tip AutoBOX/DSPACE 
Pentru controlul în timp real în aplicațiile automotive. Este alimentată direct din bateria vehiculului, având funcția de controler/ 
simulator al sistemului de propulsie hibrid/electric al vehiculului, precum și de control al șasiului și asistență la conducere. Platforma 
este extensibilă și conține: modul procesor DS 1007 dualcore NXP QorlQ P5020 cu putere ridicată de calcul; programabil direct din 
Simulink; modul  HIL I/O - DS2202 pentru simulare HIL și adaptat pentru simularea și măsurarea semnalelor din domeniul 
automotive; modul DS4302 - cu patru canale de comunicație CAN independente (format CAN 2.0A, CAN 2.0B și ISO DIS 11898). 
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33 Platformă software DSPACE/Simulink 
Pentru implementare control în timp real utilizată pentru a programa sistemele electronice de control de pe platforma hardware 
DSPACE. Oferă acces la platformele de simulare și la sistemele de magistrală conectate pentru măsurători, calibrări și diagnosticare a 
ECU. Structura platformei este modulară și flexibilă oferind o scalabilitate ridicată pentru a satisface cerințele cazurilor specifice de 
aplicare, compusă din mai multe module software: Pachet software de instrumentație și control processor CDP_USB; Software 
pentru control multi-mesaje pe magistrala CAN - RTICANMM_BS_USB. 
 

34 Sarcini electronice programabile de curent continuu (Chroma 2x24kW, 600V-1680A și Chroma 48kW/600V/1380) 
Pentru încercări pe echipamente electrice de putere (convertoare, stații și surse de încărcare, sisteme de stocare a energiei). Permit 
operare în regim manual/automat, cu stocarea a max 255 seturi de date. Pot opera în regim de tensiune, curent, rezistență sau 
putere constante, și în regim de programare dinamică, permițănd reluarea ciclului programat de variație a sarcinii de până la 65535 
ori. 
 

35 Sursă de alimentare EA-PSI 240V-170A, 15KW 
Programabilă de cc, de putere, alimentată de la rețeaua de current trifazat. Furnizează un curent continuu de până la 110 A la o 
tensiune de până la 240 V, cu respectarea limitării puterii furnizate la 15 kW. Posedă și o interfață care permite setarea valorii 
mărimilor de ieșire și monitorizarea acestora cu ajutorul unor semnale analogice 0-10 V sau 0-5 V. 
 

36 Difractometru de raze X (Rigaku MiniFlex 600) 
Pentru identificare și cuantificare grad de cristalinitate a materialelor sub formă de pulbere și a filmelor subțiri (ex. faze cristaline și 
determinarea constantelor de rețea - Rietveld, gradul de cristalinitate, dimensiunea cristalitelor și gradul de deformare). 
 

37 Spectrometru dielectric Novocontrol cu unitate centrală POTENȚIOSTAT/GALVANOSTAT 30V/2A și celulă de 
probă 

Este un analizor de impedanță ce permite caracterizarea constantelor dielectrice de material (i.e., ε1 si ε2) a diferitelor tipuri de 
materiale (metale, semiconductori, izolatori și materiale polimere) în funcție de frecvență (i.e., peste mai bine de 13 decade, între 
3µHz ÷ 20MHz) la temperaturi cuprinse între 170K și 700K. 
 

38 Sistem de co-depunere in plasmă (AJA Int.) echipat cu două magnetroane dc și două ac 
Permite fabricarea diferitelor tipuri de filme subțiri și multistraturi în condiții predefinite de fluență a gazului purtător (i.e., Ar), la 
diferite temperaturi ale substratului (i.e., până la 850 

o
C). Magnetronale pot fi operate independent, astfel încât materiale compozite 

cu diferite stoechiometrii pot fi obținute pe substraturi de până la 6" în diametru. 
 

39 Elipsometru (VASE Woollam J.) 
Pentru determinări ale parametrilor optici de material (n și k) în funcție de unghiul de incidență, pe domeniul spectral între 230 și 
2500 nm. Analiza rezultatelor permite identificarea și cuantificarea grosimii straturilor subţiri și a interfețelor dintre acestea, a gradului 
de izotropie și factorului de depolarizare a fiecărui strat în parte. Sistemul este prevăzut cu modul de caracterizare in-situ în funcție de 
temperatură (ex. între -100

o
C și 650

o
C) și celulă electrochimică; permite monitorizarea în timp real a proceselor de coroziune la nivel 

de interfață în filme subțiri. 
 

40 Moară planetară cu bile (Retsch PM 100 și 200) 
Pentru sinteza mecanică prin măcinare de aliaje metalice și a compușilor oxidici greu fuzibile, permite obținerea de pulberi nano-
structurate, cu un grad înalt de uniformitate compozițională și în dimensiune. Modulul PM 100 este prevăzut cu incintă de măcinare 
în atmosferă controlată, senzor de temperatură și presiune, pentru monitorizarea în timp real a schimbului de căldură asociat cu 
procesele de sinteză. PM 200, echipat cu două incinte de măcinat (agat și zirconia), permite în special sinteza compușilor ceramici, la 
energii mari echivalente (i.e., echivalentul a 33G la 1300 rpm). 
 

41 Analizor TGA-DSC 
Pentru analiză termogravimetrică și calorimetrie cu scanare diferențială la temperaturi înalte, necesar pentru determinarea variațiilor 
de masă și a modificărilor termice pentru diferite tipuri de materiale, la temperaturi până la 2000 °C. Analizorul termic oferă o analiză 
termică simultană, combinând informațiile oferite de analiza DSC (calorimetru cu scanare diferențială) cu metodele de 
termogravimetrie (TG - termogravimetru) și efectuează măsurători de flux de căldură și pierderi de masă la temp. până la 2000 °C. 
Analiza DSC furnizează informații despre topire și cristalizare, schimbarea fazelor, temperatura și căldura de reacție, căldura de ardere 
și capacitatea termică masică (căldura specifică). Analiza TG furnizează informații despre stabilitatea termică, descompunere, reacții 
REDOX, adsorbție și absorbție, conținut liber de apă, calcularea proporției ingredientelor. 
 

42 Echipament pentru determinarea conductivității protonice și analize de impedanță 
Pentru diagnosticarea fenomenelor ce au loc în straturile componente ale ansamblului membrană-electrod din pilele de combustibil. 
Permite investigații non-invazive, iar măsurarea/înregistrarea datelor corespunzătoare spectrelor de impedanță are loc automat. Se 
identifică defectele ce pot să apară în funcționarea pilelor de combustibil dar și informații despre alte procese, inclusiv studiul 
mecanismelor de reacții ce au loc în interiorul lor. 
 

43 Sistem de calcinare cu plasmă (GigaBatch 310M-PVA-TePla) 
Pentru obținerea de grafene nano-poroase, funcționalizate, utilizate la realizarea de pile de combustibil, electrolizoare și baterii Li-ion. 
Sistemul permite înlăturarea grafenei reziduale în timp scurt și fără utilizarea de soluții chimice agresive. Utilizează o sursă de 
microunde de putere mare, variabilă, care permite obținerea de nano-pori uniform distribuiți, cu dimensiune diferită și controlabilă, 
vizualizarea on-line a procesului de oxidare, stocarea unui număr mare de rețete și a datelor obținute. 
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 ICSI Analytics
https://erris.gov.ro/R&DTT-

Laboratories 

 
ICSI Analytics dispune de o infrastructură de cercetare de excepţie, echipamente de înaltă performanţă, ce 
permit măsurarea cu acurateţe a compuşilor, la nivel de urme: SNIF-RMN, CF-IRMS, GC-IRMS, HPLC, GC-
ECD/FID, GC-MS, ICP-MS, FAAS, GFAAS, UV-VIS, analizoare portabile pentru monitorizări de mediu (particule, 
SO2, CO, NOx, SO2/H2S, NOx/NH3, O3, COV), bombă calorimetrică pentru combustibili (solizi şi lichizi), EA 
pentru măsurarea C-N-H-S/O în diferite tipuri de probe combustibili, catalizatori, etc. Dintre 
echipamentele/instalaţiile experimentale principale, amintim: 

1 Spectrometru de masă pentru rapoarte izotopice Delta V Plus - în flux continuu (CF-IRMS), cuplat cu 
modul de echilibrare GasBench II 

Utilizat pentru măsurarea de înaltă precizie a raportului izotopic D/H şi 
18

O/
16

O din probe de apă provenite din surse diferite (ex. apă 
din mediu - potabilă, izvor/foraj, de suprafață, precipitații; apă sărăcită în deuteriu; apă extrasă din diverse matrici  organice – plante, 
legume şi fructe, vin, suc de fructe, etc.). Aplicaţiile pornesc de la studiul abundenţei naturale în ciclul hidrologic, amprentarea 
precipitaţiilor, până la autentificarea naturii apei extrase din vinuri, sucuri de fructe (adiţie de apă exogenă). 
 

2 Spectrometru de masă pentru rapoarte izotopice Delta V Plus - în flux continuu (CF-IRMS), cuplat cu 
două analizoare elementale tip EA Flash HT 1112,  respectiv EA Flash HT 2000 

Utilizat pentru determinarea rapoartelor izotopice globale: prin combustie, 
13

C/
12

C şi 
15

N/ 
14

N din probe solide şi lichide, organice şi 
anorganice (miere, acid acetic, etanol din vin, băuturi alcoolice şi din fermentarea sucurilor, fructelor, legumelor şi produselor viticole 
- must, must concentrat, must concentrat rectificat); prin piroliză, a raportului izotopic 

18
O/

16
O din alcool. 

 

3 Spectrometru de masă pentru rapoarte izotopice Delta V Plus - în flux continuu (CF-IRMS), cuplat cu 
cromatograf de gaze (GC) 

Permite determinarea raportului izotopic specific 
13

C/
12

C al unor compuşi organici din probe lichide şi solide. 
 

4 Spectrometru RMN Ascend 400/Avance III 400 Bruker, plus configuraţie SNIF-RMN 

Utilizat pentru evaluarea profilului compoziţional nespecific/specific pe compuşi sau clase de compuşi, cu identificarea 
componentelor atipice, în scopul caracterizării şi/sau autentificării unor produse alimentare (ex. vin, fructe şi produse derivate, miere, 
ulei). Configuraţia sa specifică SNIF (Site-Specific Natural Isotope Fractionation)-RMN permite determinarea distribuţiei 
intramoleculare a deuteriului în molecula studiată (ex. etanol, acid acetic, benzaldehidă etc.). Parametrii izotopici determinaţi 
furnizează informaţii privind originea compusului chimic (compus sintetizat sau compus natural), unele din cele mai importante 
aplicaţii fiind în confirmarea autenticităţii alimentelor (origine botanică, origine geografică, an de recoltă) şi caracterizarea proceselor 
metabolice sau de sinteză. 
 

5 Analizor pentru analiza izotopică a apei Picarro L2130-i 

Permite determinarea simultană a rapoartelor izotopice D/H şi 
18

O/
16

O din probe de apă (potabilă, subterană, apă din precipitaţii). 
 

6 Sistem analitic complex pentru prepararea şi caracterizarea preliminară a probelor 
organice/alimentare 

Utilizat pentru prepararea (ex. distilare, liofilizare, extracţie proteină, extracţie acid acetic) şi caracterizarea primară a probelor 
organice (ex. băuturi, fructe şi legume, miere, plate/frunze), în scopul amprentării izotopice ulterioare. 
 

7 Spectrofotometru de absorţie moleculară UV-VIS, Specord 250 Plus 

Destinat măsurării absorbanței probelor lichide, în domeniul spectral 190-1100 nm. Este utilizat pentru determinarea conţinutului de 
polifenoli totali, flavonoizi totali şi activitatea antioxidantă din diferite matrici alimentare: vinuri, fructe, miere, extracte din pante. 
 

8 Echipament determinare capacitate antioxidantă, PHOTOCHEM 

Permite cuantificarea antioxidanților din sisteme hidrosolubile şi liposolubile. Utilizat pentru controlul calităţii proceselor tehnologice, 
determinarea stabilităţii pe termen lung a produselor, screening-ul noilor substanţe antioxidante în diferite domenii precum industria 
alimentară, industria chimică, agricultură şi silvicultură, cosmetică, medicină, farmacie. 
 

9 Cromatograf de lichide de înalta performanţă, HPLC Surveyor Plus, cu trei tipuri de detectoare (PDA, FL 
şi ELSD) 

Permite separarea compuşilor cu volatilitate foarte scăzută din diferite matrici. Este utilizat pentru identificarea şi cuantificarea 
principiilor biologic active (compuşii fenolici, acizii organici, aminoacizii, zaharurile, terpenele) şi a contaminanţilor (micotoxine, 
pesticide) din diferite matrici alimentare (vin, miere, fructe, plante, produse ecologice, alimente funcţionale), inclusiv identificarea şi 
cuantificarea hidrocarburilor aromatice policiclice din apă şi probe de mediu. 
 

10 Cromatograf de lichide de presiune ultraînaltă, UHPLC Dionex UltiMate 3000 cu detecţie DAD, cuplat cu 
Spectrometru de masă, Q Exactive Focus 

Pentru separarea compușilor cu volatilitate foarte scăzută prezenți în diferite matrici, în scopul identificării şi cuantificării 
componentelor individuale ale amestecului. Suplimentar, datorită sensibilității, selectivității, flexibilității și ușurinței de utilizare, Q 
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Exactive Focus permite screeningul, cuantificarea, identificarea şi confirmarea compuşilor cunoscuţi, dar şi a acelor necunoscuţi din 
amestecuri complexe. Principalele aplicaţii sunt specifice domeniului siguranţei alimentare, anume identificarea și cuantificarea 
principiilor biologic active (compușii fenolici, acizii organici, aminoacizii, terpenele), contaminanţilor (micotoxine, pesticide) din diferite 
matrici alimentare (vin, miere, fructe, plante, produse ecologice, alimente funcționale), cu posibilităţi de extindere cercetarea clinică, 
toxicologie medico-legală, farmaceutică şi mediu. 
 

11 Potenţiostat – Galvanostat Modular PGSTAT302N, prevăzut cu două module  BA şi un modul ECD 

Permite investigarea mecanismelor de electrodepoziţie, electro dizolvare, studii de pasivitate şi coroziune, difuzarea ionilor prin 
membrane, studiul interfeţelor şi biosenzorilor semiconductori, caracterizarea acoperirilor şi fenomenelor de coroziune. Este utilizat 
la dezvoltarea de senzori şi biosenzori pentru investigarea diferitelor clase de compuşi din matrici alimentare. 
 

12 Extractor Soxhlet 

Pentru extracția cu solvenți a principiilor active din diferite matrici alimentare solide (fructe deshidratate, plante uscate), ca etapă 
preparativă, înaintea determinărilor analitice propriu-zise. Poate fi utilizat şi pentru extracția cu solvenți a probelor solide (sol, 
vegetație), în vederea determinării unor contaminanți ai mediului înconjurător. 
 

13 Instalatie Tehnologica Laborator Gaz-Cromatograf 

Cuprinde (i) Gaz cromatograf (Varian 450-GC) cuplat cu Spectrometru de masa (Varian 240-MS) pentru screeningul și cuantificarea 
contaminanților (ex. compuși organici volatili, benzen și derivații săi, cloroform, ftalați) în probe de mediu și alimente/băuturi. De 
asemenea, este utilizat la evaluarea compușilor aromatici în vinuri și distilate; (ii) Gaz cromatograf cu detector de captură electronică 
(GC-ECD) pentru determinarea de contaminanți din mediul înconjurător și probe de alimente/băuturi. Aplicații specifice: 
determinare și cuantificare reziduuri de pesticide organoclorurate, bifenili policlorurați și clorbenzen; (iii)  Gaz cromatograf cu 
detector de de ionizare cu flacără (FID) pentru determinarea de contaminanți din mediul înconjurător și probe de alimente/băuturi. 
Aplicații specifice: determinare și cuantificare etilenglicol și dietilenglicol din băuturi, metanol și compuși organici volatili din diverse 
matrici (ex. fructe, băuturi alcoolice și nealcoolice, siropuri, etc), ftalați din probe de apă și băuturi. 
 

14 Spectrometru de masă cu plasmă cuplată inductiv ICP-MS (1) 

Pentru determinare cantitativă izotopică multielementală pe matrici alimentare, biomedicale și ecologice. 
 

15 Spectrometru de masă cu plasmă cuplată inductiv ICP-MS (2) 

Destinat identificării şi determinării cantitative a unei game largi de elemente, metale şi nemetale, la concentraţii foarte mici (în 
domeniul 1-10 ppt); echipamentul permite analiza de rapoarte izotopice ale unor elemente (ex. Pb, Li, B, Sr, si Nd) ca potențiali trasori 
de mediu, alături de stabilirea migrației contaminanților anorganici (poluanți nesintetici-metale grele) în componentele de mediu. 
Echipamentul reprezintă adaptarea şi optimizarea tehnicilor de înaltă precizie şi sensibilitate ridicată – atomice şi nucleare, pentru 
analiza metalelor grele, ca indicatori de poluare, din probe de mediu, precum şi pentru determinarea de rapoarte izotopice ale unor 
elemente de interes precum Pb, Li, B, Sr, şi Nd în matrici de mediu, care prin prezenţa variaţiilor regionale puternice care sunt în mod 
obişnuit controlate de geologia de bază, şi/sau de factori antropici, permit obţinerea de informaţii esenţiale privind originea. 
 

16 Spectrofotometru de absorbţie atomică – tehnica în flacără, cu cuptor de grafit şi analiză directă probă 
solidă 

Pentru determinarea de micro-, macroelemente și metale grele în forme totale din probe lichide și solide. 
 

17 Sistem preparare probe lichide şi solide prin digestie cu microunde 

Pentru preparare probe lichide şi solide prin digestie cu microunde iwave în vederea analizei cantitative multielementale. 
 

18 Spectrometru de masă tip MALDI-TOF pentru identificare de microorganisme 

Pentru identificare specii bacteriene, fungi filamentoşi şi drojdii, pe baza profilului proteic. Fragmentele peptidice sunt aranjate într-
un spectru pe baza masei moleculare, obţinând astfel o amprentă proteică individuale – specifică unei anumite specii de 
microorganism. 
 

19 Bioreactor 

Pentru diverse aplicaţii biotehnologice, inclusiv studii de maximizare a capacităţii de biodegradare a substraturilor complexe (ex. 
subproduse din industria alimentară, ape uzate, nămol, etc.), cuplate cu producţia de biocombustibili/bioenergie. 
 

20 PyRx (Python Prescription - Virtual Screening Tool) with Autodock Vina for molecular docking 

Software pentru screening-ul virtual al colecţiilor de compuşi (biblioteci virtuale, biblioteci combinatoriale) împotriva potenţialelor 
ţinte terapeutice. Prin combinarea unei interfeţe grafice cu o colecţie de instrumente pentru andocarea automată, PyRx ajută la 
pregătirea datelor structurale pentru andocarea moleculară (utilizând Autodock Vina) şi face posibilă analiza, stocarea şi recuperarea 
facilă a rezultatelor screening-ului virtual. 
 

21 Spectrometru în infraroşu cu transformată Fourier (FT-IR) 

Pentru determinarea titlului izotopic a continuţului de deuteriu în domeniul de concentraţii 99,000-99,961% masă D2O. 
 

22 Densimetru vibraţional 

Pentru determinarea titlului izotopic a conţinutului de deuteriu în domeniul de concentraţii 1,000-99,000% masă D2O. 
 

23 Cuptor de calcinare 

Pentru tratarea termică a materialelor. Are o capacitate de 9L şi este dotat cu controler de temperatură în rampe și coș cu ventilator. 
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24 Spectrofotometru de absorţie moleculară UV-VIS, Specord 200 Plus 

Utilizat în analiza de rutină sau aplicaţii în chimie, farmacie, medicină, controlul alimentelor, mediu, etc.. Permite măsurători pe probe 
solide și gazoase. Se pot obține informații calitative (ex. puritatea substanțelor, identificarea substanțelor sau condițiile de legare), 
precum și informații cantitative (ex. concentrația prin măsurarea punctului final sau prin cinetică). 
 

25 Spectrofotometru DR 2800 

Folosit pentru mai mult de 240 de metode analitice, oferă o etichetare inovatoare a codului de bare pentru detectarea automată a 
metodei fiabile. DR 2800 poate stoca până la 50 de programe de utilizator și 500 de puncte de date, inclusiv eșantion și ID de 
operator. 
 

26 Spectrometru în infraroşu cu transformată Fourier (FT-IR) 

Pentru colectarea spectrelor în intervalele spectrale în infraroșu. Software-ul poate identifica legăturile în materiale. Interferograma 
este transformată în spectru utilizând ecuația Fourier. Dispozitivul FTIR permite caracterizarea structurală a pudrelor ceramice și 
oxidice în peleți KBr, pahare, pelicule polimerice care se transpun în infraroșu. Dispozitivul ATR poate înregistra spectrele lichidelor și 
pulberilor solide. Dispozitivul ATR are un cristal de diamant. 
 

27 Autoclava de digestie 

Folosită pentru sinteza hidro-termală a nanomaterialelor. Are un recipient de PTFE detașabil, de 200 mL, într-un corp din oțel 
inoxidabil, cu șase șuruburi în capac, pentru a etanșa cupa PTFE cu flanșă. Un arc de undă expandabil menține o presiune continuă 
asupra etanșării în timpul ciclului de răcire atunci când piesele PTFE ar putea altfel să se relaxeze și să se scurgă. 
 

28 Material Science Suite – Schrödinger 

Pentru modelarea structurilor materialelor mezoporoase și simularea proceselor de cataliză. Conţine: modul MS Combi - utilizat 
pentru generarea librărilor de materiale; modul MacroModel - destinat modelării moleculare; modul MS Jaguar - pentru calcule ab-
initio de structură electronică, cataliză și reactivitate. 
 

29 Sistem analitic pentru investigare compoziţională gaze 

Format din: (i) Gaz cromatograf GC Varian CP3800 dotat cu detectori TCD şi FID, ce poate investiga calitativ şi cantitativ diferite gaze şi 
amestecuri de gaze în domeniul 50ppm – 99,999%vol, pentru hidrocarburi, gaze permanente, gaze rare; (ii) Gaz cromatograf Bruker 
- detectorul HePID cu care este dotat acest echipament îi conferă posibilitatea determinării de impurităţi la nivele extrem de joase, 
ppb, ppm în matrici gazoase, pure, de tip He, H2, N2, Ar, O2, CO2; (iii) Gaz cromatograf Shimadzu Nexis 2030 investigaţii privind 
compoziţia gazului natural (hidrocarburi, gaze rare, gaze permanente), biogaz, gaze geotermale, etc, cu ajutorul a două detectoare 
(TCD şi FID), dar şi prin separarea gazelor investigate pe coloane capilare de tip: sită moleculară SM5A, alumină Al2O3/KCl, porapak Q. 
Domeniul de analiză între 50ppm şi 99,999%vol; (iv) Spectrometru de masa VG Prolab folosit pentru determinarea impurităţilor în 
matrici de gaze pure, Ar, O2, CO2, H2, dar şi amestecuri gazoase industriale, gaze de sudură, etc. 
 

30 Sistem analitic pentru analiză elementală 

Format din (i) analizor elemental – pentru determinarea calitativă şi cantitativă a unor elemente precum N/C/H/S/O din diferite tipuri 
de matrici solide şi lichide: cărbuni, electrod de grafit, alimente, deşeuri, motorine, sucuri, etc; (ii) Sistem calorimetric - matrici solide şi 
lichide sunt supuse combustiei în bomba cu oxigen şi sunt determinate valorile energetice pentru combustibili, alimente, deşeuri; (iii) 
Analizor C/S şi Cl - metoda NDIR folosită de acest tip de echipament este necesară şi suficientă pentru determinarea calitativă şi 
cantitativă pentru determinări de C/S şi Clor din matrici cu o structură aparte, de tip electrod de grafit, grafit, catalizatori, deşeuri. 
 

31 Laborator mobil imisii/emisii 

Ansamblu de echipamente sensibile şi dedicate (Analizoare Horiba) pentru mai multe tipuri de impurităţi din aerul ambiental: APMA 
– CO; APHA – hidrocarburi; APNA – NOx; APSA – SOx; MiniRAE, MultiRAE COV, CO2; VereWA – PM10; SVEN Locked – PM2,5; staţie 
meteo portabilă; APNAconvertor-NH3; APSAconvertor-H2S. Nivele de concentraţii determinate sunt unele extrem de joase < 
100ppm. 
 

32 Sistem analitic pentru investigare multi-element 

Format din (i) spectrofotometru de absorbţie atomică în flacără pentru determinarea concentraţiei metalelor în diverse matrici, 
pentru domenii de ordinul ppb.; (ii) spectrofotometru de absorbţie atomică cu cuptor de grafit pentru determinarea concentraţiei 
metalelor pentru domenii de ordinul ppm; (iii) analizor mercur pentru determinarea mercurului la nivel de urme; şi (iv) 
demineralizator, ce permite digestia sub presiune cu ajutorul microundelor. 
 

33 Sistem analitic pentru investigarea apei 

Format din: (i) conductivimetru pentru măsurarea de mare precizie a conductivităţii, total solidelor dizolvate (TDS) şi salinităţii; (ii) 
spectrofotometru de absorbţie moleculară  SPECORD 250  destinat măsurării concentrației probelor lichide, în domeniul spectral 
190-1100 nm - utilizat la determinarea conţinutului de nitriţi, nitraţi, sulfaţi, sulfuri dizolvate, cianuri totale, azot amoniacal din apă 
potabilă, apă de suprafaţă şi apă uzată; (iii) multiparametru Seven Excellence ce dispune de trei unități de expansiune, ce permit 
măsurarea pH-ului, oxigenului dizolvat și conductivității, utilizat în monitorizarea calității apei; (iv) multiparametru portabil HACH 
HQ40d utilizat pentru monitorizări ale pH-ului, conductivităţii, oxigenului dizolvat şi redox pentru identificarea eficienței de utilizare a 
nanomaterialelor pentru tratarea diverselor tipuri de apă; (v) minicolorimetru portabil HACH pentru determinarea fosforului utilizat 
la cuantificarea conținutului de fosfor în vederea stabilirii eficienței de utilizare a nanomaterialelor pentru tratarea diverselor tipuri de 
apă. 
 

34 Analizor pentru determinarea mercurului total gazos în aerul ambiental-GARDIS -7 

Instrument cu o limită de detectare de 0,5 pg Hg (masă) sau < 0.1 ng/m
3
 Hg (concentrație) și care nu necesită gaz purtător. Utilizat 

pentru studii privind calitatea aerului; detectarea urmelor de mercur cu diferite configurații experimentale: camere de flux, capcane 
de câmp; sondare aer interstiţial în zăpadă, în sol. Respectă metoda standardizată EN 15852:2010. 
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6.5 Echipamente relevante pentru CDI 

ICSI Rm. Vâlcea s-a preocupat intens pentru păstrarea unui grad tehnic ridicat al infrastructurii necesare 
abordării de tematici de cercetare avansate. Astfel, anual se fac eforturi pentru achiziția de echipamente state-
of-the-art din diverse surse de finanțare. Evidențiem în continuare principalele echipamente achiziţionate în 
perioada 2018-2019, cu valori mai mari de 100.000 RON, o detaliere a celor peste 100.000 EUR fiind realizată în 
Anexa 4. 

Nr. crt. Denumire echipament Valoare (RON) 

2018 

1 Boxă cu mănuşi 666.400 

2 Instalaţie tehnologică laborator gaz-cromatograf A9 418.969 

3 Sistem cromatografic He3 374.850 

4 Electrolizor cu membrane polimerice schimbătoare de protoni 360.570 

5 
Echipament pentru determinarea automată a formei picăturii, unghiului de contact, energiei 
libere de suprafaţă, tensiunii superficiale şi interfaciale a lichidelor pe suprafeţe solide 

343.672 

6 Sistem de răcire criogenică 302.141 

7 Echipament de reglare dinamică a presiunii de strângere a componentelor pilei de combustibil 297.632 

8 Cromatograf de lichide de înaltă performanţă 274.840 

9 Gaz cromatograf FID/TCD cu posibilitate de interschimbare a gazului purtător 186.032 

10 Sistem de extracţie automată de tip EDGE 160.055 

11 Braţ robot 6 axe 142.621 

12 Platformă modulară a de achiziţie şi control date tip AutoBOX 135.422 

13 Coloană de stripare 124.950 

14 Digestor cu microunde 132.090 

15 Microscop direct metalografic 119.238 

2019 

1 Spectrometru de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) 759.220 

2 Analizor termic simultan pentru analiză termogravimetrică Îi calorimetrie  616.301 

3 Adsorber reactiv ADR-401 559.388 

4 Adsorber criogenic ADC-301 546.032 

5 Sistem de calcinare cu plasmă 522.446 

6 Instalaţii de ventilare-climatizare laborator F16-Corp F 395.080 

7 Echipament de determinare conductivitate protonică şi analiză de impedanţă 366.282 

8 Condensator vapori de apă tritiată 195.922 

9 Schimbător de căldură gaz HX401/HX402 (2 buc) 156.854 

10 Spectrofotometru de fluorescenţă simultană cu NIR-UV-VIS 150.978 

11 KIA NIRO 1.6 GDI 6DCT PHEV 147.595 

12 Microbuz second-hand 8+1 locuri transport Toyota Proace  134.900 

13 Echipament de dizolvare 6 poziţii cu prelevare manuală şi accesorii  132.619 

14 Program de analiză structurală utilizând metoda elementului finit cu integrare explicită (2 buc) 130.900 

15 COLDHEAD RDK 500B  121.445 

16 Microreactor cu agitare, model 4590 PARR vol. 25 mL 118.999 

17 Spectrometru de masă EXTREL MAX 50  117.391 

18 Soft ECOSIM PRO EDUCATIONAL UNLIMITED 113.290 

19 
Software Automation Data System pentru operarea cu performanţe maxime a spectrometrelor 
de masă 

112.538 

20 Analizor pentru determinarea mercurului total gazos în aerul ambiental-GARDIS -7 111.101 

21 Sistem electronic de comandă pentru spectrometre de masă 110.029 

22 Ansamblu pile de combustibil PEM FCS 10-XXL 9,5KWE 105.006 

23 Sistem de control pentru spectrometre de masă tip quadrupol 103.709 

24 Autosampler ASPQ 3300 ICP-MS complet automatizat cu 114 poziţii 102.045 
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6.6. Infrastructura dedicată microproducției/prototipuri etc 

ICSI Rm. Vâlcea a reuşit să dezvolte de-a lungul timpului o serie de instalaţii/infrastructuri utilizate pentru 
realizarea de prototipuri sau microproducţie, precum: 

· Instalaţie de îmbuteliere gaze sub presiune - principalele gaze pure îmbuteliate la presiuni 150/200 bari şi 
utilizate în scopuri analitice sunt: argon, argon spectral, heliu, hidrogen, azot, oxigen, dioxid de carbon; 

· Instalaţie de preparare amestecuri de gaze sub presiune - se realizează şi îmbuteliază la 200 şi 300 bari 
amestecuri de gaze utilizate (i) în procedeele de sudură: Ar + CO2, H2, O2, H,; etc; (ii) la stingerea 
incendiilor: Ar + CO2 + N2 (INERGEN); şi (iii) în industria alimentară:  N2+CO2, N2+etilena, etc. 

· Instalație de refrigerare-lichefiere heliu, configurată astfel încât să asigure atât lichefierea heliul cât și 
generarea unui flux de gaz refrigerat la temperaturi de 16 K-22 K, flux ce poate fi utilizat în sisteme 
specifice de testare și experimentare 

· Atelier ISCIR – verificări tehnice periodice la recipienţi sub presiune transportabili; executa lucrări de 
verificare tehnică periodică şi reparare butelii, în vederea prelungirii scadenţei la recipiente butelii 
transportabile având parametrii: Vmax=150 litri, Pmax=300 bar, tip fluid: azot, argon, heliu, hidrogen, 
oxigen, krypton, neon, dioxid de carbon, dioxid de sulf si amestecuri ce conţin aceste fluide. Totodată, se 
asigură supraveghere tehnică la umplerea/reumplerea acestor butelii. Suplimentar, atelierul oferă o serie 
de servicii specific, precum curăţiri butelii prin vidare, inertizări de utilaje pentru industria chimică şi 
petrochimică, teste de etanşeitate cu heliu gaz la utilaje şi echipamente, realizare de vid înaintat în 
incinte şi mantale ale utilajelor pentru transportul şi depozitarea lichidelor criogenice; 

· Atelier de execuţie prototipuri umpluturi ordonate din bronz fosforos, inox şi catalitice mixte, pentru 
separări izotopice - se realizeaza pachete de umpluturi cu diametrul între 50 şi 300 mm şi înălţimi de 50 şi 
100 mm, din ţesături de bronz fosforos sau inox, cu sau fără catalizator, în vederea satisfacerii 
necesităţilor de cercetare din cadrul ICSI Rm Valcea şi colaborări interne/externe; 

· Instalaţie de activare umplutură ordonată din bronz fosforos pentru separări izotopice – utilizată pentru 
activarea şi echiparea coloanelor de reconcentrare apă grea de la Unităţile 1 şi 2 CNE Cernavodă; 

· Laborator de manufacturare catalizatori de Pt/cărbune/PTFE cu aplicaţii la separarea izotopilor şi în 
tehnici de protecţie a mediului; 

· Laborator de tratare umpluturi hidrofile din oţel inox pentru separări izotopice. 
 

6.7. Măsuri 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). 

Accesul la facilităţile şi echipamentele de ultimă generaţie este critic pentru a păstra ICSI în linia întâi a 
cercetărilor avansate şi a inovării într-un mediu de competitivitate globală din ce în ce mai crescut. Pentru 
aceasta, este absolut necesar a menţine o infrastructură de cercetare continuu actualizată pentru a păstra 
nivelul existent la scară globală. Ȋn acest sens, în anul 2019 s-au asigurat condiţii la standarde moderne a 
spaţiilor de laboratoare, anume a laboratorului de izotopi metale, prin realizarea instalaţiilor tehnologice 
specifice şi asigurarea condiţiilor de muncă sigure şi ergonomice pentru personalul de cercetare. Au fost 
întreprinse măsuri pentru creşterea gradului de utilizare a echipamentelor şi instalaţiilor de cercetare ale ICSI 
Rm. Vâlcea de către comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională, în anul 2019 fiind încheiate o serie de 
acorduri de parteneriat cu: (i) Institutul de Chimie Macromoleculară „PETRU PONI”, ICMPP Iași și Consiliul 
Național al Cercetării din Italia în cadrul apelului comun România-Italia, 2020-2022, acord necesar pentru 
dezvoltarea de ansambluri membrană-electrozi (MEAs) care conțin electrocatalizatori bazați pe materiale 
carbonice, pentru aplicații în pile de combustibil cu hidrogen; (ii) institute de cercetare și companii care 
doresc să se implice în proiectul de extindere a infrastructurii IIN-CNHPC (INCDE – ICEMENERG București, 
INCD TURBOMOTOARE COMOTI București, ISIM Timișoara, SC TURBONED SRL, Târgu Jiu, Asociația Energia 
Inteligentă, Sibiu, SC ROMEXIM PLUS SRL București); şi (iii) compania MaxSafe care a dorit elaborarea unui 
studiu de fezabilitate pentru proiectarea, realizarea și implementarea unui sistem de 10 kWh pentru stocarea 
energiei solare.  

De asemenea, IOSIN CNHPC ca facilitate de cercetare în domeniul stocării energiei bazată pe hidrogen, și ca 
parte autonomă a Infrastructurii Integrate de Cercetare (IIC) activă RENEWS (Research Infrastructure in 
ENergy-Environment-Water-Systems), și-a propus extinderea bazei experimentale. Conceptul de extindere 
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propus, a pornit de la convingerea că succesul în rezolvarea principalelor probleme în implementarea pe 
piață a pilelor de combustibil, la nivel global, și anume elementele de durabilitate și de costuri ridicate, constă 
în implementarea de noi materiale inovative și de utilizarea noilor tehnologii din domenii adiacente. O altă 
ipoteză primară este aceea că pentru a convinge comunitatea industrială din România de viabilitatea și 
viitorul acestor tehnologii, este nevoie de a realiza, testa și demonstra fiabilitatea și fezabilitatea unor astfel 
de aplicații atât în sisteme integrate de stocare energie bazate pe hidrogen cât și în aplicații din domeniul 
automotiv. Extinderea reprezintă atât o continuare logică a acumulării de capabilitate instrumentală în 
domeniile “neacoperite” încă de cercetători, dar necesare în contextul obiectivelor științifice considerate, cât 
și o dezvoltare în sensul completării gamei de cercetare, către zona de validare și demonstrare, zonă ce este 
slab reprezentată în întreaga cercetare românească. 

Totodată, în cadrul IOSIN – PESTD, pe lângă cercetarea şi dezvoltarea tehnologiei de detritiere a apei grele 
utilizate ȋn reactoarele de tip CANDU, personalul de cercetare a fost şi este implicat ȋn activităţi de cercetare, 
proiectare şi realizare a instalaţiei de detritiere de la ITER, un program pe termen mediu şi lung ȋn cadrul 
programului de dezvoltare a proiectului reactorului de fuziune experimental. In acest context s-a considerat 
necesară creşterea capacităţii de cercetare-dezvoltare a ICSI Rm. Vâlcea prin realizarea în anul 2019 a 
proiectului privind „Extinderea PESTD pentru dezvoltarea de aplicaţii de cercetare-dezvoltare în domeniul 
tritiului”, in sensul specializarii şi creşterii competenţelor într-o serie de aspecte critice legate de (i) 
interacţiunile izotopilor de hidrogen cu materialele: permeabilitatea prin membrane; dezvoltarea, testarea şi 
calificarea acoperirilor antipermeaţie (bariere de permeaţie pentru tritiu); şi adsorbţia şi desorbţia izotopului 
de hidrogen şi stocarea tritiului; (ii) separarea izotopilor hidrogenului, ȋn scopul creşterii managementului 
izotopilor, deuteriu şi tritiu, prin dezvoltarea unor tehnologii avansate care să fie utilizate la realizarea unor 
instalaţii tehnologice compacte, multifuncţionale, de separare, din deşeuri lichide, sub formă de apă uşoară 
tritiată şi apă grea tritiată, slab şi ȋnalt concentrate ȋn tritiu; (iii) dezvoltarea de metode alternative de 
producere/extracţie a tritiului; şi (iv) dezvoltarea de tehnologii pentru extracţia He-3 din containere de 
stocare a tritiului (ITC sau gettere) şi separarea de tritiu. 

Prin activităţile de dezvoltare şi eficientizare a infrastructurii, ICSI Rm. Vâlcea îşi propune să fie ȋn linia ȋntâi a 
cercetărilor avansate şi inovării, ȋntr-un mediu global din ce ȋn ce mai competitiv, în domeniul aplicabilităţii 
izotopilor pentru energie, mediu şi viaţă. 
 
 
 

7. PREZENTAREA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE-DEZVOLTARE 
 

 
7.1.  Participarea la competiții naționale/internaționale 
 

În anul 2019, personalul de cercetare al ICSI Rm. Vâlcea a participat la competiţiile de proiecte naţionale 
derulate în cadrul programului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cât şi la o serie de apeluri de 
proiecte internaţionale (vezi Tabel 7.1), însumând un număr de 105 propuneri de proiecte depuse. Tot în 
anul 2019, institutul a contractat un număr de 53 de proiecte (Tabel 7.2.).  
 
Tabel 7.1. Propuneri de proiecte depuse de către ICSI Rm. Vâlcea (coordonator sau partener) în anul 2019, în 
cadrul diverselor competiţii naţionale/internaţionale 
Nr. 
crt. 

Denumire propunere proiect/Obiectiv Director/Responsabil 
din partea ICSI  

PROGRAM NUCLEU 

1 „Cercetări teoretice şi experimentale privind permeația simultană a izotopilor hidrogenului prin 
metale şi barierele antipermeație”/obiectiv: Tritiul de la deşeu la combustibil – cercetări privind 
gestionarea proceselor de separare şi interacție a tritiului cu materia 

Dr. fiz. Bidică Nicolae  

2 „Dezvoltarea metodelor de testare a materialelor utilizate în domeniul criogeniei și a sistemelor 
tehnologice criogenice de purificare și separare izotopică”/obiectiv: Tritiul de la deşeu la 
combustibil - cercetări privind gestionarea proceselor de separare şi interacție a tritiului cu 
materia 

Dr. ing. Brad Sebastian 
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Nr. 
crt. 

Denumire propunere proiect/Obiectiv Director/Responsabil 
din partea ICSI  

3 „Catalizatori inteligenți pentru creşterea eficienței  proceselor chimice  desfăşurate în prezența 
apei şi a umidității cu aplicații în domeniul nuclear şi al protecției mediului”/ obiectiv: Tritiul de la 
deşeu la combustibil - cercetări privind gestionarea proceselor de separare şi interacție a tritiului 
cu materia 

Dr. chim. Ioniță 
Gheorghe 

4 „Soluţie inovatoare de proces CECE în scopul promovării unei noi tehnologii de decontaminare a 
deşeurilor lichide, slab concentrate in tritiu şi de recuperare a deuteriului”/obiectiv: Tritiul de la 
deşeu la combustibil - cercetări privind gestionarea proceselor de separare şi interacție a tritiului 
cu materia 

Dr. ing. Bornea Anisia 

5 „Dezvoltarea de tehnologii criogenice şi de separare în scopul producerii Heliului-3”/ obiectiv:  
Tritiul de la deşeu la combustibil - cercetări privind gestionarea proceselor de separare şi 
interacție a tritiului cu materia 

Ing. Zamfirache 
Marius 

6 „Electrozi inovativi pentru pilele de combustibil tip PEM cu performanțe îmbunătățite şi 
durabilitate crescută, pe bază de materiale grafenice funcționalizate”/obiectiv: Contribuții 
româneşti la tranziția energetică globală – modelând viitorul în stocarea energetică 

Dr. chim. Marinoiu 
Adriana Teodora 

7 „Soluție inovatoare de testare și validare a sistemelor de pile de combustibil în aplicații 
auto”/obiectiv: Contribuții româneşti la tranziția energetică globală - modelând viitorul în 
stocarea energetică 

ing. Răceanu Mircea 

8 „Configurație hibridă Supercapacitor - Tehnologie Litiu-ion cu performanță mixtă de energie și 
putere”/obiectiv: Contribuții româneşti la tranziția energetică globală - modelând viitorul în 
stocarea energetică 

Dr. ing. Buga Mihaela 
Ramona 

9 „Dezvoltarea de electroliți solizi cu conductivitate ultra-ridicată și electrozi cu stabilitate ciclică 
îmbunătățită pentru baterii solid-state”/obiectiv: Contribuții româneşti la tranziția energetică 
globală - modelând viitorul în stocarea energetică 

Dr. ing. Iacob Ciprian 

10 „Nanostructuri de carbon obținute prin metoda creşterii prin depunere chimică din faza de 
vapori  (CVD) pentru dispozitive electrochimice de producere a energiei electrice/ obiectiv:  
Contribuții româneşti la tranziția energetică globală - modelând viitorul în stocarea energetică 

Dr. fiz. Ion-Ebraşu 
Daniela 

11 „Schemă energetică complexă bazată pe energii regenerabile și tehnologia electrolizei PEM la 
presiuni înalte pentru producerea, stocarea și furnizarea hidrogenului ultrapur în aplicații 
automotive și stationare”/obiectiv: Contribuții româneşti la tranziția energetică globală - 
modelând viitorul în stocarea energetică 

Dr. ing. Pătularu 
Laurenţiu Gabriel 

12 „Tehnici izotopice şi geochimice utilizate în evaluarea gradului de protecție a surselor de apă 
potabilă într-un areal urban/rural – Studiu de caz „Strate de Cândeşti”/obiectiv: 
Tehnologii şi tehnici izotopice pentru mediu şi schimbări climatice - soluții inovative de tratare şi 
valorificare a deşeurilor 

Dr. fiz. Varlam Carmen 

13 „Studii privind obținerea şi îmbunătățirea proprietăților acido-bazice ale materialelor catalitice 
nanoporoase pentru aplicații în procese de valorificare a deşeurilor”/obiectiv: Tehnologii şi 
tehnici izotopice pentru mediu şi schimbări climatice - soluții inovative de tratare şi valorificare a 
deşeurilor 

Dr. chim. David Elena 

14 „Cercetări asupra tendințelor de variație specifice izotopilor stabili în diferite specii de arbori: 
aprofundarea mecanismelor de fracționare şi a proceselor chimice interconectate pe lanțul sol-
apă-plantă”/obiectiv: Tehnologii şi tehnici izotopice pentru mediu şi schimbări climatice - soluții 
inovative de tratare şi valorificare a deşeurilor 

Dr. chim. Botoran 
Oana Romina 

15 „Tehnici avansate pentru identificarea surselor de contaminare şi a reacțiilor biochimice în 
ecosistemele acvatice”/obiectiv: Tehnologii şi tehnici izotopice pentru mediu şi schimbări 
climatice - soluții inovative de tratare şi valorificare a deşeurilor 

Dr. fiz. Rădulescu 
Andreea 

Planul Național de CDI - P1 - Dezvoltarea sistemului național de CD SUBPROGRAMUL 1.1 Resurse umane 

Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE) 

16 PN-III-P1-1.1-TE-2019-0568 – “E-deşeuri ce conţin siliciu – valorificare prin transformare în 
nanomateriale poroase cu plus-valoare”; Domeniul de încadrare: Chimie 

Dr. chim. Niculescu 
Violeta Carolina 

17 PN-III-P1-1.1-TE-2019-1734 – “Electroliți de Înaltă Performanță pe Bază de Gel Polimeric şi Lichid 
Ionic pentru Baterii Litiu-Metal în Stare Solidă”; Domeniul de încadrare: Ştiinţa materialelor 

Dr. chim. Iacob Ciprian 

18 PN-III-P1-1.1-TE-2019-1775 – “Noi frontiere în studiul proceselor de biodegradare şi oxidarea 
avansată a contaminanţilor organohalogenaţi, utilizând analiza izotopică specifică de compus”; 
Domeniul de încadrare: Ştiinţele vieţii aplicate şi Biotehnologii 

Dr. chim. Badea Silviu 
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Nr. 
crt. 

Denumire propunere proiect/Obiectiv Director/Responsabil 
din partea ICSI  

Proiecte de cercetare postdoctorală (PD) 

19 PN-III-P1-1.1-PD-2019-0325 – “O abordare nouă de izo-mapare a unui proces tehnologic pentru 
produse pe baza de mere”; Domeniul de încadrare: Ştiinţele vieţii aplicate şi Biotehnologii 

Dr. chim. Botoran 
Oana Romina 

20 PN-III-P1-1.1-PD-2019-0444 – “Materiale nanoporoase pentru unitate de separare a oxigenului: 
controlul emisiilor motorului cu combustie internă”; Domeniul de încadrare: Chimie 

Dr. ing. Miricioiu 
Marius Gheorghe 

21 PN-III-P1-1.1-PD-2019-0555 – “Dezvoltare de electroliţi cu aditivi pe bază de boraţi pentru 
îmbunătăţirea performanţelor celulelor Li-ion de tip pouch”; Domeniul de încadrare: Chimie 

Spînu Zăuleţ Adriana 
Adnana 

Premierea rezultatelor cercetării - articole 

22 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-30636 – “New organometallic complex supported on mesoporous 
silica and its enzymes activity inhibition properties”, jurnal Applied Organometallic Chemistry 

Niculescu Violeta 
Carolina şi colab. 

23 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-31131 – “Molecular Dynamics of Polyfarnesene”, jurnal 
Macromolecules 

Iacob Ciprian  

24 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-31143 – “Introducing Large Counteranions Enhances the Elastic 
Modulus of Imidazolium-Based Polymerized Ionic Liquids”, jurnal Macromolecules 

Iacob Ciprian 

25 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-31146 – “Glassy dynamics of two poly(ethylene glycol) derivatives in 
the bulk and in nanometric confinement as reflected in its inter- and intra-molecular 
interactions”, Journal of Chemical Physics 

Iacob Ciprian 

26 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-31470 – “Hydrogen saving through optimized control of both fueling 
flows of the Fuel Cell Hybrid Power System under a variable load demand and an unknown 
renewable power profile”, Energy Conversion and Management 

Bizon Nicu, Hoarcă 
Ioan Cristian 

27 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-31863 – “Carbon Nanotubes and Carbon Nanotube Structures Used 
for Temperature Measurement”, Sensors 

Monea Bogdan, 
Ionete Eusebiu Ilarian, 

şi colab. 
28 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-31875 – “A Room Temperature Gas Sensor Based on Sulfonated 

SWCNTs for the Detection of NO and NO2”, Sensors 
Monea Bogdan, 

Ionete Eusebiu Ilarian, 
şi colab. 

29 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-32688 – “High Selective Mixed Membranes Based on Mesoporous 
MCM-41 and MCM-41-NH2 Particles in a Polysulfone Matrix”, Frontiers in Chemistry 

Miricioiu Marius, Iacob 
Ciprian, şi colab. 

30 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-33057 – “Hydrogen mobility roll-up site selection using intuitionistic 
fuzzy sets based WASPAS, COPRAS and EDAS”, International Journal of Hydrogen Energy 

Schitea Dorin, 
Iordache Mihaela, 

Iordache Ioan 
31 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-33063 – “An integrated ARAS and interval type-2 hesitant fuzzy sets 

method for underground site selection: Seasonal hydrogen storage in salt caverns”, Journal of 
Petroleum Science and Engineering 

Iordache Mihaela, 
Schitea Dorin, 
Iordache Ioan 

32 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-33690 – “Antioxidant activity and antibacterial evaluation of new 
thiazolin-4-one derivatives as potential tryptophanyl-tRNA synthetase inhibitors”, Journal of 
Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry 

Stana Anca, …, 
Tamaian Radu, … 

33 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-33816 – “Phenolic compounds profile and biochemical properties of 
honeys in relationship to the honey floral sources”, Phytochemical Analysis 

Geana Elisabeta Irina, 
Ciucure Corina 

34 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-35016 – “Graphene Modified Fluorinated Cation-Exchange 
Membranes for Proton Exchange Membrane Water Electrolysis”, International Journal of 
Hydrogen Energy 

Ion Ebraşu Daniela, 
Spînu Zăuleţ Adnana, 

şi colab. 
35 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-36409 – “1H-NMR Profiling and Carbon Isotope Discrimination as 

Tools for the Comparative Assessment of Walnut (Juglans regia L.) Cultivars with Various 
Geographical and Genetic Origins—A Preliminary Study”, Molecules 

Popescu Raluca, 
Ionete Roxana Elena, 

şi colab. 
36 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-37345 – “Assessment of climatic conditions as driving factors of wine 

aromatic compounds: a case study from Central Romania”, Theoretical and Applied 
Climatology 

Costea Marioara, …, 
Stegăruş Diana, … 

37 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-37411 – “Glassy Dynamics Predicted by the Mutual Role of the Free 
and Activation Volumes”, Soft Matter 

Iacob Ciprian 

38 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-38032 – “Electronic Percolation Threshold of Self-Standing Ag-
LaCoO3 Porous Electrodes for Practical Applications”, Materials 

Enache Stănică, 
Drăgan Mirela, Varlam 

Mihai 
39 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-38839 – “Upgrading the characteristics of the bio-oil obtained from 

rapeseed oil cake pyrolysis through the catalytic treatment of its vapors”, Journal of Analytical 
and Applied Pyrolysis 

David Elena 

40 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-39218 – “Provisions for a cryogenic distillation process linked to a 
CECE process at ICSI Rm. Valcea”, Fusion Engineering and Design 

Niculescu Alina, Bornea 
Anisia, şi colab. 



 
 

 
 

Page 53 of 276 

 

Nr. 
crt. 

Denumire propunere proiect/Obiectiv Director/Responsabil 
din partea ICSI  

41 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-39220 – “Thermal analysis of a cryogenic distillation column for 
hydrogen isotopes separation”, Fusion Engineering and Design 

Ana George si colab. 

42 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-39337 – “Computer based architecture to control water detritiation 
process”, Fusion Engineering and Design 

Ştefan Iuliana, Ştefan 
Liviu, şi colab. 

43 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-39364 – “Method of determination and optimization of the control 
parameters for an LPCE process”, Fusion Engineering and Design 

Vijulie Mihai, Lazăr 
Alin, şi colab. 

44 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-39366 – “Cryogenic distillation experimental stands for hydrogen 
isotopes separation”, Fusion Engineering and Design 

Lazar Alin, Brad 
Sebastian, şi colab. 

45 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-39418  - “New catalytic packing performance: Theoretical and 
experimental characterization for LPCE process ”, Fusion Engineering and Design 

Bornea Anisia, Ana 
George, şi colab. 

46 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-39421 – “Modelling synergistic isotope effects of the permeation of 
multiple hydrogen isotopes through metals”, Fusion Engineering and Design 

Bidica Nicolae, Şofilcă 
Nicolae, şi colab. 

47 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-39460 – “Cernavoda tritium removal facility: A key tritium supplier 
for future fusion facilities”, Fusion Engineering and Design 

Ştefan Liviu, Bornea 
Anisia, şi colab. 

48 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-40348 – “Ion Transport in Pendant and Backbone Polymerized Ionic 
Liquids”, Macromolecules 

Iacob Ciprian 

49 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-40585 – “Iodinated carbon materials for oxygen reduction reaction 
in proton exchange membrane fuel cell. Scalable synthesis and electrochemical performances”, 
Arabian Journal of Chemistry 

Marinoiu Adriana, 
Răceanu Mircea, şi 

colab. 
Premierea rezultatelor cercetării - brevete 

50 PN-III-P1-1.1-PRECBVT-2019-1785 – “Debitmetru diferenţial pentru amestecuri bifazice de 
fluide criogenice” 

Ionete Roxana, Ionete 
Eusebiu, Monea Bogdan 

51 PN-III-P1-1.1-PRECBVT-2019-1866 - “Procedeu de sinteză a membranelor polimere compozite 
polifenilenoxid sulfonate” 

Ion-Ebraşu Daniela, 
Petreanu Irina, şi colab. 

52 PN-III-P1-1.1-PRECBVT-2019-1869 – “Procedeu de sinteză a unor electrozi nanostructuraţi pe 
bază de oxid de niobiu pentru sisteme electrochimice de producere a energiei electrice” 

Ion-Ebraşu Daniela, 
Enache Stanică, şi 

colab. 
53 PN-III-P1-1.1-PRECBVT-2019-2155 – “Grafene dopate cu iod şi procedeu de obţinere a 

acestora” 

Marinoiu Adriana, 
Carcadea Elena, şi 

colab. 
54 PN-III-P1-1.1-PRECBVT-2019-2248 – “Imunoconjugaţi cu încărcătură citotoxică naftalendionică 

antiproliferativă” 

Niculescu Violeta, 
Tamaian Radu, şi 

colab. 
55 PN-III-P1-1.1-PRECBVT-2019-2368 – “Metodă şi algoritm de management energetic pentru o 

sursă auxiliară de putere cu topologie hibridă, alimentată cu hidrogen” 

Răceanu Mircea, 
Iliescu Mariana, şi 

colab. 

Proiecte de mobilitate pentru cercetători 

56 PN-III-P1-1.1-MC-2019-1068 – Domeniul Științe Inginerești, Publicare Open Acces in jurnalul 
Sensors a lucrării “Carbon nanotubes and carbon nanotube structures used for temperature 
measurement” 

Dr. ing. Ionete Eusebiu 
Ilarian 

57 PN-III-P1-1.1-MC-2019-1878 – Domeniul Științe Inginerești, Stagiu de cercetare în cadrul 
Grupului de Electrochimie, Departamentul de Știință Aplicată și Tehnologie, Universitatea 
POLITEHNICĂ din Torino, Italia. Tema de cercetare: Materiale pentru sisteme de stocare bazate 
pe tehnologii post-litiu-ion în special Litiu-Sulf/Electrozi pe bază de materiale compozite S/C 

Dr. ing. Buga Mihaela 
Ramona 

58 PN-III-P1-1.1-MC-2019-1896 – Domeniul Științe Inginerești, Participare la Conferința 21-th 
International Conference Materials, Methods & Technologies –2019, 01-05.07.2019, Burgas, 
Bulgaria, cu lucrarea “Development and implementation of an experimental system for 
producing and storing energy from renewable sources based thermoelectric conversion”, 
autori: Gabriel Răsoi, Dan Mocanu, Adrian Armeanu, Iulia Ștefan, Ciprian Bucur, acceptată ca 
prezentare poster 

Răsoi Gabriel 

59 PN-III-P1-1.1-MC-2019-2019 - Domeniul Chimie, Stagiu de cercetare în cadrul laboratorului de 
Chimia Mediului  al Universităţii Aix-Marseille, Marsilia, Franţa - Tema de cercetare: Analiza 
izotopică specifică de compus (CSIA) a α-hexaclorciclohexanului (poluant prioritar stabilit de 
Directiva Cadru privind Apa 2000/60/CE). 

Badea Silviu 

60 PN-III-P1-1.1-MC-2019-2319 - Domeniul Chimie, Participare la Conferința GDCh-
Wissenschaftsforum Chemie 2019,  15-18 Septembrie 2019, Aachen, Germania, cu lucrarea 
“Studies on synthesis and properties of perovskite-like materials”, autori Mirela Dragan, Stănică 
Enache, Mihai Varlam, Konstantin Petrov, acceptată ca prezentare poster 

Drăgan Mirela 
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61 PN-III-P1-1.1-MC-2019-2337 – Domeniul Științe Inginerești, Stagiu de cercetare în cadrul 
laboratorului de Chimie Moleculară, Materiale și Cataliză (MOST) al Universității Catolice 
din Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgia. Tema de cercetare: Electrozi hibrizi pe bază de 
LiFePO4/grafit și LiNiCoMnO2/grafit și celule Li-ion în configurație Half-cell pe bază de 
LiFePO4/LiNiCoMnO2/grafit. 

Spînu Zăulet Adnana 

Planul Național de CDI – P2 - Creșterea competitivității economiei românești prin CDI - SUBPROGRAMUL 
2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare 

Proiecte experimental demonstrative (PED) 

62 PN-III-P2-2.1-PED-2019-117 - “Dezvoltarea unei tehnologii inovative de separare a izotopilor 
hidrogenului bazate pe un sistem combinat electrolizor-pilă de combustibil”, Domeniul Eco-
nano-tehnologii și materiale avansate, CO - ICSI 

Dr. fiz. Varlam Mihai 

63 PN-III-P2-2.1-PED-2019-1342 - “Nanomateriale pe bază de silice ca suporturi pentru 
imobilizarea şi incapsularea chinonelor”, Domeniul Sănătate (inclusiv știința medicamentului), 
CO - ICSI 

Dr. chim. Niculescu 
Violeta Carolina 

64 PN-III-P2-2.1-PED-2019-1450 - “Procedeu ecologic de activare cu ozon a umpluturilor ordonate, 
din ţesătură de bronz fosforos, destinate obţinerii apei sărăcite în deuteriu”, Domeniul Eco-
nano-tehnologii și materiale avansate, CO - ICSI 

Dr. ing. Gheorghe 
Titescu 

65 PN-III-P2-2.1-PED-2019-1756 - “Validarea experimentală a unei strategii de management 
energetic în timp real pentru optimizarea debitului de combustibil al unui vehicul electric cu pile 
de combustibil”, Domeniul Energie, mediu și schimbări climatice, CO - ICSI 

Prof. dr. Bizon Nicu 

66 PN-III-P2-2.1-PED-2019-189 - “Electrozi pe bază de grafenă fabricaţi exclusiv prin tehnici laser 
pentru pile de combustibil PEM produşi prin piroliză laser a unei matrice polimerice cu 
complecşi organometalici catalitici integraţi”, Domeniul Energie, mediu și schimbări climatice, 
CO - ICSI 

Dr. chim. Adriana 
Marinoiu 

67 PN-III-P2-2.1-PED-2019-1948 - “Model complex al arborilor - bioindicatori ai poluării mediului”, 
Domeniul Energie, mediu și schimbări climatice, CO - ICSI 

Dr. ing. Roxana Elena 
Ionete 

68 PN-III-P2-2.1-PED-2019-2206 - “Fabricarea sustenabilă a unor baterii ecologice de tipul Li-ion”, 
Domeniul Energie, mediu și schimbări climatice, CO - ICSI 

Dr. ing. Buga Mihaela 
Ramona 

69 PN-III-P2-2.1-PED-2019-2629 - “Sistem demonstrativ experimental pentru reciclarea 
termochimică a deșeurilor de plastic  non-PVC și producerea de combustibil alternativ”, 
Domeniul Energie, mediu și schimbări climatice, CO - ICSI 

Dr. chim. Elena David 

70 PN-III-P2-2.1-PED-2019-2770 - “Straturi de legatură din materiale avansate pentru Sisteme de 
Bariere Termice performante”, Domeniul Eco-nano-tehnologii și materiale avansate, CO - ICSI 

Dr. chim. Soare Amalia 

71 PN-III-P2-2.1-PED-2019-3160 - “Anozi cu compozit bifazic pentru o nouă baterie tip 
supercapacitor de înaltă eficiență”, Domeniul Energie, mediu și schimbări climatice, CO - ICSI 

Dr. chim. Andrei Radu 
Dorin 

72 PN-III-P2-2.1-PED-2019-3471 - “Platformă computaţională integrată pentru investigarea 
microstructurală şi a managementului termic în bateriile litiu-ion”, Domeniul Energie, mediu și 
schimbări climatice, CO - ICSI 

Dr. mat. Carcadea 
Elena 

73 PN-III-P2-2.1-PED-2019-4839 - “Modele experimentale demonstrative pentru estimarea 
poluării mediului utilizând albine și produse apicole ca bio-indicatori”, Domeniul Energie, mediu 
și schimbări climatice, CO - ICSI 

Dr. chim. Geană 
Elisabeta Irina 

74 PN-III-P2-2.1-PED-2019-0337 – “Tehnologie îmbunătățită de microîncapsulare a principiilor 
active din produse apicole”, Domeniul Bioeconomie, CO – UPB, ICSI partener 

Dr. chim. Geană 
Elisabeta Irina 

75 PN-III-P2-2.1-PED-2019-3901 – “Limpezirea vinurilor roșii prin cleire cu proteine vegetale”, 
Domeniul Bioeconomie, CO – Univ. Craiova, ICSI partener 

Dr. ing. Ionete Roxana 
Elena 

76 PN-III-P2-2.1-PED-2019-1384 – “Metodă inovativă pentru obţinerea peleţilor torefiaţi de înaltă 
performanţă din biomasă lemnoasă”, Domeniul Bioeconomie, CO – Univ. Transilvania Brasov, 
ICSI partener 

Dr. chim. David Elena 

77 PN-III-P2-2.1-PED-2019-242 - “Evaluarea buchetului de arome al vinurilor utlizând o arie de 
multisenzori”, Domeniul Bioeconomie, CO – INOE 2000 INCD, ICSI partener 

Dr. ing. Ionete Eusebiu 
Ilarian 

78 PN-III-P2-2.1-PED-2019-281 - “Model inovativ bazat pe tehnici spectrometrice şi chemometrice 
pentru evaluarea gradului de adulterare a produselor de înfrumuseţare şi a pericolelor asociate 
sănătăţii”, Domeniul Sănătate (inclusiv știința medicamentului), CO – ITIM, ICSI partener 

Dr. fiz. Rădulescu 
Andreea 

79 PN-III-P2-2.1-PED-2019-067 – “Sursă ecologică de energie pentru activităţi de mentenanţă a 
aeronavelor”, Domeniul Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate, CO – 
Univ. Craiova, ICSI partener 

Dr. Ing. Mihai Culcer 

80 PN-III-P2-2.1-PED-2019-2625 - “Studiul diferiților catozii sol-gel pentru baterii pe bază de ioni de Dr. ing. Buga 
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litiu”, Domeniul Energie, mediu și schimbări climatice, CO – Inst. Chimie Fizica Ilie Murgulet, ICSI 
partener 

Mihaela Ramona  

81 PN-III-P2-2.1-PED-2019-3418 - “Analiza simulativă și experimentală a efectului vibrațiilor din 
vehiculele electrice asupra bateriilor”, Domeniul Energie, mediu și schimbări climatice, CO – 
UPB, ICSI partener 

Drd. Ing. Răboacă 
Maria Simona  

82 PN-III-P2-2.1-PED-2019-3955 - “Materiale compozite hibride pe bază de SiO2PMMA-Fulerene-
PANI pentru baterii Li-ion”, Domeniul Energie, mediu și schimbări climatice, CO – UPB, ICSI 
partener 

Dr. ing. Buga 
Mihaela Ramona 

83 PN-III-P2-2.1-PED-2019-4951 - “Nanocompozite performante pentru anozi ai bateriilor cu ioni 
de Li bazate pe nanoaliaje de Sn, Si, Ge şi nanocornuri de carbon uniperete (SWCNHs)/nanofoi 
de oxide redus de grafenă (RGO)”, Domeniul Energie, mediu și schimbări climatice, CO – 
INFLPR, ICSI partener 

Dr. ing. Buga 
Mihaela Ramona 

84 PN-III-P2-2.1-PED-2019-5361 - “Dezvoltarea unui instrument de calcul (aplicație TIC) al 
producţiei electrolitice de hidrogen bazate pe surse regenerabile de energie”, Domeniul 
Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate, CO – Univ. Stefan cel Mare 
Suceava, ICSI partener 

Drd. Ing. Răboacă 
Maria Simona 

85 PN-III-P2-2.1-PED-2019-2079 - “Asocierea procesului de adsorbţie cuantică cu sinteza de noi 
reţele metal-organice (MOF) pentru a dezvolta o tehnologie nouă de separare izotopică”, 
Domeniul Energie, mediu și schimbări climatice, CO – Univ. Bucuresti, ICSI partener  

Dr. chim. Marioniu 
Adriana Teodora 

86 PN-III-P2-2.1-PED-2019-4519 - “Dezvoltarea compușilor dopati de oxid de vanadiu/grafene 
pentru baterii și supercapacitori ultra-performanţi prin depunere fizică de vapori pentru aplicații 
durabile și ecologice de stocare a energiei”, Domeniul Energie, mediu și schimbări climatice, CO 
– INCDFM, ICSI partener 

Dr. ing. Buga 
Mihaela Ramona 

Transfer la operatorul economic (PTE) 

87 PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0765 - “Platformă de management energetic bazată pe blockchain 
dedicată asociaţilor de fermieri”, Domeniul Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și 
securitate, CO – Assist Software SRL, ICSI partener 

Drd. Ing. Răboacă 
Maria Simona 

Planul Național de CDI – P3 – Cooperare europeană și internațională, Subprogramul 3.2 Orizont 2020 

P3 - MANUNET Transnational Call 2019 - ERA-NET/ERA-NET Cofund PN-III-CEI-H2020-ERA 

88 Proposal number: MNET19/ICT3589, Proposal acronym: MONIBEAM - “MonItoring of 
Batteries in heavy duty Electric Application Machines”, Topic: Knowledge based engineering, 
information and communication technologies for manufacturing including technologies for 
Industry 4.0, parteneri FACOS SRL (CO), POLITO, Officine Gaudino SPA şi ICSI Rm. Vâlcea 

Dr. ing. Buga Mihaela 
Ramona 

P3 - M-ERA.NET 

89 Proposal number: 7341, Proposal acronym: SOLiBAT, “SOlid polymer electrolytes with ultra-
high conductivity for safe solid-state Li-ion BATteries”, parteneri: Karlsruher Institut für 
Technologie, Germania, ICSI Rm.Valcea, UPB, Leclanché GmbH, Germania 

Dr. chim. Iacob Ciprian  

CHIST ERA 

90 Proposal acronym: ENERBILITY.COM, “Computitional  Methodes for Energy Sustainability”, 
parteneri University of the Basque Country Spain CO, Universitatea din Pitești, ICSI Rm. Vâlcea, 
Istambul Rumeli University, Turcia, Soltra Spania  

Prof. dr. ing. Nicu 
Bizon 

91 Proposal acronym: SMARTMOM, “Smart Management Platform to Optimize the Performance 
of Microgrids and Microgrid Clusters Integrating the Clean and Green Energy Technologies”, 
parteneri Universitatea "Gheorghe Asachi" Iași (CO), ICSI Rm. Vâlcea, ASSIST Software SRL, 
University of Poitiers (FR), Nevsehir Haci Bektas Veli University (TR), Kaben Energy R&D LLC (TR) 

Drd. ing. Răboacă 
Maria Simona 

92 Proposal acronym: XAI4NEUROADS, “Explainable Artificial Intelligence for Neuroscience: 
Analysing Brain Data for Road Safety”, parteneri Universitatea ATHENAEUM București, 
InnovaSpace Ltd (UK), Medical University of Graz (AT), ICSI Rm. Vâlcea, ASSIST Software SRL  

Drd. ing. Răboacă 
Maria Simona 

ERA.NET – SMART ENERGY SYSTEMS 

93 Proposal ID no. 99123 – “A Software-based Intelligent Energy Management of the Battery 
Swapping, Charging and Refueling Stations”, parteneri University Arel Istanbul Turcia CO, Trakya 
Electricity Distribution Corporation Turcia, ICSI Rm. Vâlcea, Universitatea din Pitești  

Dr. ing. Mihai Culcer 

94 Proposal no. 98124, “Green and Hybrid Power System for Rurban Area with Variable Load 
Profile based on novel Energy Management System”, parteneri Marwadi University (CO), 
Ambit Energy Private Ltd., India, ICSI Rm. Vâlcea, Universitatea din Pitești  

Dr. ing. Enache Adrian 
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95 Proposal no. 98065, “Innovating in Energy Storage Systems”, parteneri Aspilsan Energy 
Industry&Trade, Turcia CO, Gazi University, Turcia, ICSI Rm. Vâlcea, Universitatea din Pitești, 
Aalborg University Danemarca 

Prof. dr. ing. Nicu 
Bizon 

EEA Grants – Romania/Norvegia  

96 Proiect RO-NO-2019-0532, Domeniul: Energie, “Mechanically RObust Hybrid IoNOgel 
Electrolyte with High Ionic Conductivity for Solid-State Rechargeable Li BATteries - RONOBAT”, 
Coordonator ICSI 

Dr. Chim. Iacob Ciprian 
Ghiorghiță 

97 Proiect RO-NO-2019-0451, Domeniul: Energie, “Novel graphene-based electrocatalysts with 
increased activity and durability in PEM fuel cell applications”, UPB CO, ICSI Partener  

Dr. chim. Marioniu 
Adriana Teodora 

EEA Grants – Romania/Norvegia – proiecte de mobilităţi 

98 RO-NO-MG-2019-0160, Domeniul: Mediu; Vizită ştiinţifică la Universitatea Norvegiană de 
Ştiinţă şi Tehnologie (NTNU) din Trondheim, Norvegia; scop: discuţii privind propuneri de 
proiecte în domeniul poluanţilor emergenţi şi prezentare capabilităţi; vizită în cadrul 
laboratorului de Chimia Mediului al NTNU. 

Dr. chim. Badea Silviu 

99 RO-NO-MG2019-0085, Domeniul: Energie; Deplasare în Trondheim, Norvegia, la 
Departamentul de energie şi procese energetice din cadrul Facultăţii de inginerie (Faculty of 
Engineering); scop: definirea cu exactitate a tematicii ce ar putea fi abordat în cadrul unei 
viitoare colaborări între cele două grupuri de cercetare, în care să fie inclusă capabilitatea celor 
două instituţii, romane şi norvegiene 

Dr. fiz. Ion-Ebraşu 
Daniela 

Fonduri Structurale - Programului Operational Competitivitate PI1.1/OS1.1/ Acțiunea 1.1.1: Mari 
infrastructuri de CD 

100 Cod proiect 127318, ̋ De la Nano la Macro în Energetica Hidrogenului - Extindere Centru 
Naţional de Hidrogen şi Pile de Combustibil - HyRo 2.0  ̋

Dr. fiz. Varlam Mihai 

101 Cod proiect 127931, ̋ Extinderea PESTD pentru dezvoltarea de aplicații de cercetare-dezvoltare 
în domeniul tritiului – TRI-VALCEA  ̋

Dr. ing. Ştefan Liviu 

Horizon 2020 – Spreading excellence and widening participation 

102 Proposal number: SEP-210563405 Proposal acronym: AEMWE, Horizon 2020 Call: H2020-
NMBP-ST-IND-2018-2020 (INDUSTRIAL SUSTAINABILITY) Topic: LC-NMBP-29-2019 Type of 
action: RIA; “New material solutions enabling the deployment of innovative high-performance 
anion exchange membrane water electrolysis for large scale variable renewable energy 
storage”,  parteneri Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet NTNU Norvegia (CO), ICSI 
Rm. Vâlcea, Institut Polytechnique DE Grenoble, TECHNION - Israel Institute of Technology, 
Universitaet Osnabrueck, Air Liquide SA, ERAS LABO 

Dr. fiz. Ion-Ebraşu 
Daniela 

103 Proposal number:  SEP-210541955, Proposal acronym:  VTOL_ECODRONE, Horizon 2020 
Call: H2020-MG-2018-2019-2020 (2018-2020 Mobility for Growth),  Topic: MG-2-8-2019 
Type of action: RIA; “Hybrid VTOL - Vertical Takeoff/Landing drone equipped with two 
energy sources: Hydrogen and Batteries”, parteneri IFIN HH Măgurele(CO), INCAS Bucuresti, 
ICSI Rm. Vâlcea, American University of Beirut, Liban, VZLU – Czech Aerospace Research 
Centre, Cehia 

Dr. mat. Carcadea 
Elena 

104 Proposal number: 875527 , Proposal acronym: HYDRA, Horizon 2020 Call: H2020 - LC-BAT-5-
2019 Research and innovation for advanced Li-ion cells (generation 3b), “Hybrid Power-
Energy future Rechargeable Battery Technology”,  parteneri Sintef  Industry  (Co), Universite 
Catholique de Louvain, Lithops SRL, Deutsches Zentrum Fuer Luft - Und Raumfahrt EV, 
Solvionic, Corvus Norway As, Politecnico di Torino, Elkem, Johnson Matthey PLC, Uppsala 
Universitet, CEA, ICSI Rm. Vâlcea 

Dr. ing. Buga Mihaela 
Ramona 

105 Cod propunere 853992-1, denumire proiect PharmaLedger,  competitia Horizon 2020 – 
Societal Challenges: H2020-JTI-IMI2-2018-15-two-stage Blockchain Enabled Healthcare 
(identificator: IMI2-2018-15-02) 

Dr. biol. Tamaian Radu 
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Tabel 7.2. Proiecte contractate de către ICSI Rm. Vâlcea (coordonator sau partener) în anul 2019, în cadrul 
diverselor competiţii naţionale/internaţionale 
Nr. 
crt. 

Denumire propunere proiect/Obiectiv Director/Responsabil 
din partea ICSI  

PROGRAM NUCLEU 

1 PN 19 11 01 01 „Cercetări teoretice şi experimentale privind permeația simultană a izotopilor 
hidrogenului prin metale şi barierele antipermeație”/obiectiv: Tritiul de la deşeu la combustibil 
– cercetări privind gestionarea proceselor de separare şi interacție a tritiului cu materia 

Dr. fiz. Bidică Nicolae  

2 PN 19 11 01 02 „Dezvoltarea metodelor de testare a materialelor utilizate în domeniul 
criogeniei și a sistemelor tehnologice criogenice de purificare și separare izotopică”/ 
obiectiv: Tritiul de la deşeu la combustibil – cercetări privind gestionarea proceselor de 
separare şi interacție a tritiului cu materia 

Dr. ing. Brad 
Sebastian 

3 PN 19 11 01 03 „Catalizatori inteligenți pentru creşterea eficienței  proceselor chimice  
desfăşurate în prezența apei şi a umidității cu aplicații în domeniul nuclear şi al protecției 
mediului”/obiectiv: Tritiul de la deşeu la combustibil – cercetări privind gestionarea proceselor 
de separare şi interacție a tritiului cu materia 

Dr. chim. Ioniță 
Gheorghe 

4 PN 19 11 01 04 „Soluţie inovatoare de proces CECE în scopul promovării unei noi tehnologii de 
decontaminare a deşeurilor lichide, slab concentrate în tritiu şi de recuperare a 
deuteriului”/obiectiv: Tritiul de la deşeu la combustibil – cercetări privind gestionarea 
proceselor de separare şi interacție a tritiului cu materia 

Dr. ing. Bornea Anisia 

5 PN 19 11 02 01 „Electrozi inovativi pentru pilele de combustibil tip PEM cu performanțe 
îmbunătățite şi durabilitate crescută, pe bază de materiale grafenice funcționalizate”/ 
obiectiv:  Contribuții româneşti la tranziția energetică globală – modelând viitorul în stocarea 
energetică 

Dr. chim. Marinoiu 
Adriana  

6 PN 19 11 02  02 „Soluție inovatoare de testare și validare a sistemelor de pile de combustibil în 
aplicații auto”/obiectiv: Contribuții româneşti la tranziția energetică globală – modelând 
viitorul în stocarea energetică 

ing. Răceanu Mircea 

7 PN 19 11 02 03 „Configurație hibridă Supercapacitor - Tehnologie Litiu-ion cu performanță 
mixtă de energie și putere”/obiectiv: Contribuții româneşti la tranziția energetică globală – 
modelând viitorul în stocarea energetică 

Dr. ing. Buga Mihaela 
Ramona 

8 PN 19 11 02 04 „Dezvoltarea de electroliți solizi cu conductivitate ultra-ridicată și electrozi cu 
stabilitate ciclică îmbunătățită pentru baterii solid-state”/obiectiv: 
Contribuții româneşti la tranziția energetică globală – modelând viitorul în stocarea energetică 

Dr. ing. Iacob Ciprian 

9 PN 19 11 02 05 „Nanostructuri de carbon obținute prin metoda creşterii prin depunere chimică 
din faza de vapori  (CVD) pentru dispozitive electrochimice de producere a energiei 
electrice”/obiectiv: Contribuții româneşti la tranziția energetică globală – modelând viitorul în 
stocarea energetică 

Dr. fiz. Ion-Ebraşu 
Daniela 

10 PN 19 11 03 01 „Studii privind obținerea şi îmbunătățirea proprietăților acido-bazice ale 
materialelor catalitice nanoporoase pentru aplicații în procese de valorificare a 
deşeurilor”/obiectiv: Tehnologii şi tehnici izotopice pentru mediu şi schimbări climatice – soluții 
inovative de tratare şi valorificare a deşeurilor 

Dr. chim. David Elena 

11 PN 19 11 03 02 „Cercetări asupra tendințelor de variație specifice izotopilor stabili în diferite 
specii de arbori: aprofundarea mecanismelor de fracționare şi a proceselor chimice 
interconectate pe lanțul sol-apă-plantă”/obiectiv: Tehnologii şi tehnici izotopice pentru mediu 
şi schimbări climatice – soluții inovative de tratare şi valorificare a deşeurilor 

Dr. chim. Botoran 
Oana Romina 

12 PN 19 11 03 03 „Tehnici avansate pentru identificarea surselor de contaminare şi a reacțiilor 
biochimice în ecosistemele acvatice”/obiectiv: Tehnologii şi tehnici izotopice pentru mediu şi 
schimbări climatice – soluții inovative de tratare şi valorificare a deşeurilor 

Dr. fiz. Rădulescu 
Andreea 

Planul Național de CDI - P1 - Dezvoltarea sistemului național de CD SUBPROGRAMUL 1.1 Resurse umane 

Premierea rezultatelor cercetării - articole 

13 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-30636 – “New organometallic complex supported on mesoporous 
silica and its enzymes activity inhibition properties”, jurnal Applied Organometallic Chemistry 

Niculescu Violeta 
Carolina şi colab. 

14 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-31131 – “Molecular Dynamics of Polyfarnesene”, jurnal 
Macromolecules 

Iacob Ciprian  

15 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-31143 – “Introducing Large Counteranions Enhances the Elastic 
Modulus of Imidazolium-Based Polymerized Ionic Liquids”, jurnal Macromolecules 

Iacob Ciprian 
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Nr. 
crt. 

Denumire propunere proiect/Obiectiv Director/Responsabil 
din partea ICSI  

16 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-31146 – “Glassy dynamics of two poly(ethylene glycol) derivatives 
in the bulk and in nanometric confinement as reflected in its inter- and intra-molecular 
interactions”, Journal of Chemical Physics 

Iacob Ciprian 

17 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-31470 – “Hydrogen saving through optimized control of both 
fueling flows of the Fuel Cell Hybrid Power System under a variable load demand and an 
unknown renewable power profile”, Energy Conversion and Management 

Bizon Nicu, Hoarcă 
Ioan Cristian 

18 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-31863 – “Carbon Nanotubes and Carbon Nanotube Structures 
Used for Temperature Measurement”, Sensors 

Monea Bogdan, 
Ionete Eusebiu Ilarian, 

şi colab. 
19 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-31875 – “A Room Temperature Gas Sensor Based on Sulfonated 

SWCNTs for the Detection of NO and NO2”, Sensors 
Monea Bogdan, 

Ionete Eusebiu Ilarian, 
şi colab. 

20 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-32688 – “High Selective Mixed Membranes Based on Mesoporous 
MCM-41 and MCM-41-NH2 Particles in a Polysulfone Matrix”, Frontiers in Chemistry 

Miricioiu Marius, 
Iacob Ciprian, şi colab. 

21 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-33057 – “Hydrogen mobility roll-up site selection using intuitionistic 
fuzzy sets based WASPAS, COPRAS and EDAS”, International Journal of Hydrogen Energy 

Schitea Dorin, 
Iordache Mihaela, 

Iordache Ioan 
22 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-33063 – “An integrated ARAS and interval type-2 hesitant fuzzy 

sets method for underground site selection: Seasonal hydrogen storage in salt caverns”, 
Journal of Petroleum Science and Engineering 

Iordache Mihaela, 
Schitea Dorin, 
Iordache Ioan 

23 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-33690 – “Antioxidant activity and antibacterial evaluation of new 
thiazolin-4-one derivatives as potential tryptophanyl-tRNA synthetase inhibitors”, Journal of 
Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry 

Stana Anca, …, 
Tamaian Radu, … 

24 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-33816 – “Phenolic compounds profile and biochemical properties 
of honeys in relationship to the honey floral sources”, Phytochemical Analysis 

Geană Elisabeta Irina, 
Ciucure Corina 

25 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-35016 – “Graphene Modified Fluorinated Cation-Exchange 
Membranes for Proton Exchange Membrane Water Electrolysis”, International Journal of 
Hydrogen Energy 

Ion Ebraşu Daniela, 
Spînu Zăuleţ Adnana, 

şi colab. 
26 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-36409 – “1H-NMR Profiling and Carbon Isotope Discrimination as 

Tools for the Comparative Assessment of Walnut (Juglans regia L.) Cultivars with Various 
Geographical and Genetic Origins—A Preliminary Study”, Molecules 

Popescu Raluca, 
Ionete Roxana Elena, 

şi colab. 
27 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-37345 – “Assessment of climatic conditions as driving factors of 

wine aromatic compounds: a case study from Central Romania”, Theoretical and Applied 
Climatology 

Costea Marioara, …, 
Stegăruş Diana, … 

28 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-37411 – “Glassy Dynamics Predicted by the Mutual Role of the 
Free and Activation Volumes”, Soft Matter 

Iacob Ciprian 

29 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-38032 – “Electronic Percolation Threshold of Self-Standing Ag-
LaCoO3 Porous Electrodes for Practical Applications”, Materials 

Enache Stănică, 
Drăgan Mirela, 
Varlam Mihai 

30 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-38839 – “Upgrading the characteristics of the bio-oil obtained from 
rapeseed oil cake pyrolysis through the catalytic treatment of its vapors”, Journal of Analytical 
and Applied Pyrolysis 

David Elena 

31 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-39218 – “Provisions for a cryogenic distillation process linked to a 
CECE process at ICSI Rm. Valcea”, Fusion Engineering and Design 

Niculescu Alina, 
Bornea Anisia, şi 

colab. 
32 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-39220 – “Thermal analysis of a cryogenic distillation column for 

hydrogen isotopes separation”, Fusion Engineering and Design 
Ana George şi colab. 

33 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-39337 – “Computer based architecture to control water 
detritiation process”, Fusion Engineering and Design 

Ştefan Iuliana, Ştefan 
Liviu, şi colab. 

34 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-39364 – “Method of determination and optimization of the control 
parameters for an LPCE process”, Fusion Engineering and Design 

Vijulie Mihai, Lazăr 
Alin, şi colab. 

35 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-39366 – “Cryogenic distillation experimental stands for hydrogen 
isotopes separation”, Fusion Engineering and Design 

Lazăr Alin, Brad 
Sebastian, şi colab. 

36 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-39418  - “New catalytic packing performance: Theoretical and 
experimental characterization for LPCE process”, Fusion Engineering and Design 

Bornea Anisia, Ana 
George, şi colab. 

37 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-39421 – “Modelling synergistic isotope effects of the permeation of 
multiple hydrogen isotopes through metals”, Fusion Engineering and Design 

Bidică Nicolae, Şofîlcă 
Nicolae, şi colab. 

38 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-39460 – “Cernavoda tritium removal facility: A key tritium supplier 
for future fusion facilities”, Fusion Engineering and Design 

Ştefan Liviu, Bornea 
Anisia, şi colab. 
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Nr. 
crt. 

Denumire propunere proiect/Obiectiv Director/Responsabil 
din partea ICSI  

39 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-40348 – “Ion Transport in Pendant and Backbone Polymerized 
Ionic Liquids”, Macromolecules 

Iacob Ciprian 

40 PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-40585 – “Iodinated carbon materials for oxygen reduction reaction 
in proton exchange membrane fuel cell. Scalable synthesis and electrochemical 
performances”, Arabian Journal of Chemistry 

Marinoiu Adriana, 
Răceanu Mircea, şi 

colab. 
Premierea rezultatelor cercetării - brevete 

41 PN-III-P1-1.1-PRECBVT-2019-1785 – “Debitmetru diferenţial pentru amestecuri bifazice de 
fluide criogenice” 

Ionete Roxana, Ionete 
Eusebiu, Monea Bogdan 

42 PN-III-P1-1.1-PRECBVT-2019-1866 - “Procedeu de sinteză a membranelor polimere 
compozite polifenilenoxid sulfonate” 

Ion-Ebraşu Daniela, 
Petreanu Irina, şi colab. 

43 PN-III-P1-1.1-PRECBVT-2019-1869 – “Procedeu de sinteză a unor electrozi nanostructuraţi pe 
bază de oxid de niobiu pentru sisteme electrochimice de producere a energiei electrice” 

Ion-Ebraşu Daniela, 
Enache Stănică, şi colab. 

44 PN-III-P1-1.1-PRECBVT-2019-2155 – “Grafene dopate cu iod şi procedeu de obţinere a 
acestora” 

Marinoiu Adriana, 
Carcadea Elena, şi colab. 

45 PN-III-P1-1.1-PRECBVT-2019-2248 – “Imunoconjugaţi cu încărcătură citotoxică 
naftalendionică antiproliferativă” 

Niculescu Violeta, 
Tamaian Radu, şi colab. 

46 PN-III-P1-1.1-PRECBVT-2019-2368 – “Metodă şi algoritm de management energetic pentru o 
sursă auxiliară de putere cu topologie hibridă, alimentată cu hidrogen” 

Răceanu Mircea, Iliescu 
Mariana, şi colab. 

Proiecte de mobilitate pentru cercetători 

47 PN-III-P1-1.1-MC-2019-1068 – Domeniul Științe Inginerești, Publicare Open Acces in jurnalul 
Sensors a lucrării “Carbon nanotubes and carbon nanotube structures used for temperature 
measurement”, ctr. 194/28.10.2019 

Dr. ing. Ionete 
Eusebiu Ilarian 

48 PN-III-P1-1.1-MC-2019-1878 – Domeniul Științe Inginerești, Stagiu de cercetare în cadrul 
Grupului de Electrochimie, Departamentul de Știință Aplicată și Tehnologie, Universitatea 
POLITEHNICĂ din Torino, Italia. Tema de cercetare: Materiale pentru sisteme de stocare 
bazate pe tehnologii post-litiu-ion în special Litiu-Sulf/ Electrozi pe bază de materiale 
compozite S/C; ctr. 306/13.11.2019 

Dr. ing. Buga Mihaela 
Ramona 

49 PN-III-P1-1.1-MC-2019-2019 – Domeniul Chimie, Stagiu de cercetare in cadrul laboratorului de 
Chimia Mediului  al Universitatii Aix-Marseille, Marsilia, Franta - Tema de cercetare: Analiza 
izotopică specifică de compus (CSIA) a α-hexaclorciclohexanului (poluant prioritar stabilit de 
Directiva Cadru privind Apa 2000/60/CE); ctr. 394/21.11.2019 

Dr. chim. Badea Silviu 

50 PN-III-P1-1.1-MC-2019-2337 – Domeniul Științe Inginerești; Stagiu de cercetare în cadrul 
laboratorului de Chimie Moleculară, Materiale și Cataliză (MOST) al Universității Catolice din 
Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgia. Tema de cercetare: Electrozi hibrizi pe bază de 
LiFePO4/grafit și LiNiCoMnO2/grafit și celule Li-ion în configurație Half-cell pe bază de 
LiFePO4/LiNiCoMnO2/grafit; ctr. 418/21.11.2019 

Spînu Zăuleţ Adnana 

EEA Grants – Romania/Norvegia – proiecte de mobilităţi 

51 RO-NO-MG-2019-0160, Domeniul: Mediu; Vizită ştiinţifică la Universitatea Norvegiană de 
Ştiinţă şi Tehnologie (NTNU) din Trondheim, Norvegia; scop: discuţii privind propuneri de 
proiecte în domeniul poluanţilor emergenţi şi prezentare capabilităţi; vizită în cadrul 
laboratorului de Chimia Mediului al NTNU. ctr. 23/01.10.2019 

Dr. chim. Badea Silviu 

52 RO-NO-MG2019-0085, Domeniul: Energie; Deplasare în Trondheim, Norvegia la 
Departamentul de energie şi procese energetice (Department of Energy and Process 
Engineering) din cadrul Facultăţii de inginerie (Faculty of Engineering); scop: definirea cu 
exactitate a tematicii ce ar putea fi abordat în cadrul unei viitoare colaborări între cele două 
grupuri de cercetare, în care să fie inclusă capabilitatea celor două instituţii, romane si 
norvegiene; ctr. 5/29.08.2019 

Dr. fiz. Ion-Ebraşu 
Daniela 

Horizon 2020 – Spreading excellence and widening participation 

53 Horizon 2020 – Societal Challenges, proiectul PharmaLedger, cod propunere 853992-1, 
H2020-JTI-IMI2-2018-15-two-stage Blockchain Enabled Healthcare (identificator: IMI2-2018-
15-02). 

Dr. biol. Radu 
Tamaian 
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7.2. Structura rezultatelor de cercetare realizate 
 

N
r.

 c
rt

. 

STRUCTURĂ REZULTATE CDI  TOTAL 

din care: 

NOI MODERNIZATE 
BAZATE  

PE BREVETE 

VALORIFICATE  
LA OPERATORI 

ECONOMICI 

VALORIFICATE 
 ÎN DOMENIUL 

HIGH-TECH 

1 Prototipuri (Anexa 5) 2 2 - - - - 

2 Produse (soiuri plante, etc.) (Anexa 5) 90 90 - - - - 

3 Tehnologii (Anexa 5)
 

2 2 - - - - 

4 Instalații pilot (Anexa 5)
 

1 1 - - - - 

5 Servicii tehnologice (Anexa 5)
 

2 - 2 - - - 

N
r.

 c
rt

. 

STRUCTURĂ REZULTATE CDI TOTAL 
ȚARĂ STRĂINĂTATE 

TOTAL TOTAL UE SUA JAPONIA 

1 Cereri de brevete de invenție (Anexa 6) 6 5 1 1 0 0 

2 Brevete de invenție acordate (Anexa 6) 3 3 0 0 0 0 

3 Brevete de invenție valorificate
 

0 0 0 0 0 0 

4 Modele de utilitate
 

0 0 0 0 0 0 

5 Marcă înregistrată
 

0 0 0 0 0 0 

6 Citări în sistemul ISI al cercetărilor brevetate 0 0 0 0 0 0 

7 
Drepturi de autor protejate ORDA sau în 
sisteme similare

 0 0 0 0 0 0 

N
r.

 c
rt

. 

STRUCTURĂ REZULTATE CDI TOTAL 
ȚARĂ STRĂINĂTATE 

TOTAL TOTAL UE SUA JAPONIA 

1 
Numărul de lucrări prezentate la manifestări 
științifice (Anexa 8.1) 

110 65 45 33 0 0 

2 
Numărul de lucrări prezentate la manifestări 
științifice publicate în volum (Anexa 8.1) 

110 65 45 33 0 0 

3 
Numărul de manifestări ştiinţifice (congrese, 
conferinţe) organizate de institut  

1 1 0 0 0 0 

4 
Numărul de manifestări știinţiice organizate 
de institut, cu participare internaţională 

1 1 0 0 0 0 

5 
Numărul de articole publicate în străinătate 
în reviste indexate ISI (Anexa 7) 

131 10 121 54 8 0 

6 
Factor de impact cumulat al lucrărilor 
indexate ISI (Anexa 7) 

329,980 12,871 315,109 180,137 16,590 0 

7 
Numărul de articole publicate în reviste 
ştiinţifice indexate BDI (Anexa 8) 

33 21 12 6 3 0 

8 Numărul de cărți publicate (Anexa 8.2) 7 2 5 2 2 0 

9 
Citări științifice/tehnice în reviste de 
specialitate indexate ISI (Anexa 8.3) 

1477 80 1397 687 209 7 

N
r.

 c
rt

. 

STRUCTURĂ REZULTATE CDI  TOTAL 

din care: 

NOI 
MODERNIZATE 

/REVIZUITE 
BAZATE  

PE BREVETE 

VALORIFICATE  
LA OPERATORI 

ECONOMICI 

VALORIFICATE 
 ÎN DOMENIUL 

HIGH-TECH 

10 Studii prospective și tehnologice (Anexa 9) 56 56 - - - - 

11 Normative (Anexa 9)  - - - - - - 

12 Proceduri și metodologii (Anexa 9) 12 12 - - - - 

13 Planuri tehnice (Anexa 9) - - - - - - 

14 Documentații tehnico-economice (Anexa 9) - - - - - - 

TOTAL GENERAL 2268 326 1940 995 239 7 

Rezultate CD aferente anului 2019 înregistrate în 
Registrul Special de evidență a rezultatelor CD 
clasificate conform TRL* (în cuantum) 

TOTAL 
din care: 

TRL 1 TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8 TRL 9 

165 13 39 92 17 - - - 1 3 
Nota 1: Se va specifica dacă la nivelul INCD există 
rezultate CDI clasificate sau protejate ca secrete de 
serviciu 

NU 
Observații: 

*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) 

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 
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7.3. Rezultate de cercetare-dezvoltare valorificate și efecte obținute 

Cercetarea fundamentală şi aplicativă a fost diseminată în anul 2019 prin articole publicate în reviste 
ştiințifice (164), cărți/capitole (7), comunicări la conferințe (110) şi brevete/cereri de brevet (9). Gradul de 
recunoaştere este dat de numărul de citări în perioada evaluată (1477) şi de premiile obținute prin jurizare la 
diverse saloane de inventică şi evenimente ştiințifice (12). 

Dezvoltarea tehnologică a ICSI Rm. Valcea s-a valorificat prin (a) contribuţii la Programul Național Nuclear 
(fisiune şi fuziune) şi programul EURATOM - EFDA JET şi EFDA-ITER, asupra fuziunii nucleare şi sistemul de 
detritiere asociat; (c) contribuții la programul de cooperare tehnică al României cu IAEA Viena; (d) dezvoltare 
de tehnici de stocare a energiei; (e) dezvoltare noi metode analitice de control pentru vin, miere şi oțet 
validate prin participare la teste internaționale inter-laboratoare; (f) aplicare markeri de autentificare a unor 
matrici alimentare; (g) studii de mediu (biota); (h) caracterizare combustibili; (i) certificare etaloane apă grea; 
şi (j) certificare gaze/amestecuri de gaze. 

Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare din cadrul ICSI Rm. Vâlcea sunt valorificate prin oferta de 
servicii de nişă (www.icsi.ro/servicii; https://erris.gov.ro/R&DTT-Laboratories), atât pentru industrie cât şi 
pentru mediul socio-economic, printre care amintim: 
 Servicii de monitorizare a elementelor de mediu sol şi vegetatie de pe Platforma ICN-FCN şi din vecinătatea 

acesteia 
Efecte obţinute: identificarea şi selectarea unui furnizor de servicii acreditat şi autorizat pe domeniul de activitate al beneficiarului; 
asigurarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de mediu. 
 

 Servicii de proiectare și elaborare documentații suport pentru autorizații, avize și acorduri necesare amplasării și 
construirii instalației de detritiere apă grea C.N.E. Cernavodă, precum și obținerea avizelor necesare 

Efecte obţinute: transpunerea procesului tehnologic de separare a tridiului și deuteriului din apa grea la CNE Cernavodă - Reactoarele 
CANDU 1 și 2 prin proiectarea și construcția instalației de detritiere și la sistemul de detritiere aferent reactorului de fuziune ITER; 
realizarea unei investiții noi și crearea de noi locuri de muncă; creșterea securității muncii și protejarea mediului înconjurător; 
obținerea unui produs nou - tritiu - materie primă pentru fuziunea nucleară. 
 

 Metode de investigare a unor indicatori specifici pentru evaluarea impactului factorilor antropici asupra 
mediului şi calităţii vieţii 

Efecte obţinute: monitorizarea impactului activităţii industriale/economice asupra biotei (acvatice şi terestre); evaluarea calităţii 
mediului în zonele investigate în scopul stabilirii acţiunilor de minimizare a impactului de mediu; controlul activităţilor şi 
îmbunătăţirea soluţiilor tehnologice pentru asigurarea unui impact de mediu cât mai scăzut; cunoaşterea nivelului de poluare; 
posibilitatea luării unor decizii manageriale pe baze reale privind eliminarea factorilor poluanţi/ perturbatori. 
 

 Servicii de monitorizare a impactului funcționării CNE Cernavodă asupra biotei acvatice și terestre 
Efecte obţinute: stabilirea impactului funcționării CNE Cernavodă asupra mediului înconjurător; dezvoltarea unor metode complexe 
de determinare a tritiului din materiile organice; menținerea siguranței și securității muncii în funcționarea CNE Cernavodă; creșterea 
încrederii populației în dezvoltarea energeticii nucleare. 
 

 Servicii de asistență tehnică, exploatare și întreținere a instalației de obținere a apei sărăcite în deuteriu 
Efecte obţinute: creștere competitivitate economică; aplicarea de proiecte de cercetare în parteneriat. 
 

 Servicii de expertiză tehnică privind caracterizarea comustibililor (solizi, lichizi şi gazoşi) 
Efecte obţinute: asigurarea unui control riguros de calitate a combustibililor utilizați în unitățile energetice; menținerea unui nivel 
ridicat cu privire la protecția mediului înconjurător; dezvoltarea de parteneriate pe proiecte de cercetare privind dezvoltarea și 
valorificarea combustibililor. 
 

 Certificare calitate gaze şi amestecuri de gaze pentru diverse aplicaţii industriale sau de laborator 
Efecte obţinute: certificarea calităţii produselor furnizate pe piaţă; creşterea încrederii utilizatorilor în produsele achiziţionate. 
creşterea cifrei de afaceri, odată cu creşterea cererii pe piaţă. 
 

 Servicii de etalonare, etaloane apă grea 
Efecte obţinute: menţinerea siguranţei şi securităţii operării CNE Cernavodă. 
 

 Furnizare date de referinţă izotopice pe probe autentice 
Efecte obţinute:  obţinerea de date de referinţă pentru autentificarea produselor; controlul produselor alimentare/băuturilor de pe 
piaţă. Minimizarea fraudelor. 
 

 Investigaţii izotopice pentru determinarea naturii botanice a etanolului extras din băuturi alcoolice sau 
slab alcoolice şi/sau determinarea naturii zaharurilor din diverse produse alimentare 

Efecte obţinute:  Certificare calitate şi origine produs. Evaluare conformitate produs, cu normele interne şi ale UE.  
 

 Amprentare materii prime şi caracterizare calitate produse utilizând tehnica spectrometriei de masă şi 
spectroscopia prin rezonanţă magnetică nucleară 

Efecte obţinute: Obţinerea de date necesare în studiul amprentării produselor cu scopul caracterizării şi certificării autenticităţii 
acestora. Protejarea produselor cu denumire de origine. 
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In Anexa 10 sunt evidenţiate principalele rezultate valorificate în anul 2019, operatorul economic beneficiar 
al rezultatelor şi forma de valorificare şi efectele obţinute/estimate. 

 
7.4.  Oportunități de valorificare a rezultatelor de cercetare 

Susținut pe un fundament ştiințific şi uman solid în dezvoltarea de tehnologii, produse și servicii, ICSI Rm. 
Vâlcea promovează tematici de cercetare de tip aplicativ, tehnologic, şi în anumite cazuri și demonstrativ, 
generatoare de noi cunoştințe, competenţe umane şi tehnologice, în cele trei domenii strategice de 
dezvoltare pe care le-a inițiat, anume energia nucleară, energia hidrogenului şi izotopii pentru energie şi 
mediu. Scopul este de creşte nivelul de maturitate tehnologică (TRL) şi transferul tehnologic, creând astfel 
oportunități de valorificare a rezultatelor cercetării. ICSI Rm. Vâlcea consideră că transferul tehnologic este un 
element cheie al dezvoltării institutului și singura modalitate prin care un institut poate accelera achiziția de 
cunoaștere, experiență și echipamente comparativ cu institutele mari existente la nivel internațional.  

Activitatea de cercetare, susţinută de infrastructura existentă, se concentrează pe abordarea unei probleme 
specifice din lumea reală, oferind suport mediilor universitare, companiilor, institutelor de cercetare care nu 
dispun de resurse de cercetare la nivel proof of concept, indiferent de nivelul la care are loc cercetarea: 
dezvoltare de materiale, de componente, realizare de sisteme și tehnologii, investigaţii analitice sau servicii. 

Valorificarea rezultatelor de cercetare-dezvoltare se realizează în primul rând prin comunicări științifice și 
articole publicate, prin brevete pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, dar și prin proiecte 
derulate în parteneriat. În acest context, putem spune că stabilirea de colaborări cu companiile industriale ce 
sunt interesate a aplica sau a deveni viitori beneficiari sau producători pentru produsele și tehnologiile 
realizate (vezi Anexa 5 si Anexa 9) prin elaborarea de proiecte în care rezultatul final să fie transferat 
companiei, urmând ca ulterior aceasta să dezvolte, să implementeze și să promoveze transferul tehnologic 
realizat, reprezintă o modalitate adecvată și o oportunitate de valorificare a rezultatelor. Un exemplu de 
parteneriat dezvoltat în anul 2019 a constat în elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru proiectarea, 
realizarea și implementarea unui sistem de 10 kWh pentru stocarea energiei solare, studiu solicitat de către 
compania MaxSafe. Studiul a condus la propunerea unui număr de trei scenarii pentru stocarea energiei 
produse de parcul fotovoltaic pe care beneficiarul îl deține. Scenariul 1 propune stocarea electrochimică a 
energiei electrice în exces pe baterii reincarcabile Li-ion. Scenariile 2 și 3 au la bază hidrogenul drept vector 
energetic, conversia electrochimică a energiei hidrogenului în energie electrică având loc ulterior prin 
intermediul pilelor de combustibil tip PEM. În scenariul 2, hidrogenul este produs on site, cu ajutorul unui 
electrolizor, ce utilizează surplusul de energie produs de parcul fotovoltaic, iar în scenariul 3, hidrogenul este 
asigurat din sursa externă, fiind aprovizionat periodic. Prin realizarea unui sistem de 10 kW pentru stocarea 
energiei, investitorul va asigura necesarul de energie electrică îin perioadele cu intermitență și variabilitate 
crescută a producției de energie electrică a parcului PV pe care îl deține. Investiția poate fi considerată un 
proiect pilot ce va demonstra capacitățile tehnologice și capabilitatile antreprenoriale locale, generând plus 
valoare beneficiarului. Prin realizarea Sistemului de stocare a energiei produse de parcul PV Baldana, 
beneficiarul va putea face economii prin diminuarea fondurilor dedicate plății facturilor de energie pe 
perioadele în care insolația este redusă sau absentă, diferența putând fi direcționată în favoarea altor investiții.  

Din punctul de vedere al valorificării activităţilor de dezvoltare tehnologică, este important de amintit  
transferul tehnologic către Cernavodă, de mare interes pentru Societatea Naţională Nuclearelectrica SA 
(SNN), dat fiind proiectul conceptual al unităţii de detritiere aferentă unităţilor 1 şi 2 din cadrul CNE 
Cernavodă – CTRF (Cernavodă Tritium Removal Facility) realizat anterior în baza IOSIN PESTD. Astfel, urmare 
a actualizării în 2018 de către echipa PESTD a reviziei studiului de fezabiliare al CTRF, în anul 2019 s-a relansat 
proiectul prin demararea procedurii de atribuire de către SNN a contractului de suport tehnic pentru 
realizarea CTRF cu o durată de 78 luni. ICSI Rm. Vâlcea, prin specialiştii PESTD participă la contract fiind liderul 
asociaţiei de firme din România şi Canada, creat în scopul contractului. Se anticipează că rezultatele 
activităţilor de baza ale IOSIN PESTD să fie transferate pe parcursul acestui contract către CNE Cernavodă, pe 
perioada construcţiei şi punerii în funcţiune a CTRF. 

Recunoaşterea activităţilor desfăşurate în domeniul tritiului din cadrul ICSI Rm. Vâlcea este evidenţiată şi de 
faptul că în cadrul conferinţei „12th International Conference on Tritium Science & Technology (TRITIUM 
2019)”, desfăşurată la Busan, Korea, Comitetul de Coordonare al International Conference on Tritium Science 
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and Technology a acceptat oferta prezentată de ICSI Rm. Vâlcea de a organizara în Romania ediţia a 13-a a 
conferinţei TRITIUM 2022.  

Ȋntr-o primă etapă, valorificarea rezultatelor de cercetare-dezvoltare şi inovare obținute în cadrul ICSI Rm. 
Vâlcea are ca prim beneficiar institutul care, prin exploatarea acestora trece la următorul nivel de maturitate 
tehnologică, poate identifica posibilitățile de comercializare și poate genera noi proiecte de cercetare și 
parteneriate strategice.  

Incubatorul de afaceri al ICSI Rm. Vâlcea, parte a ICSI Business este puntea dezvoltată între institut ca entitate 
de cercetare şi mediul economic, în necesitatea de a găsi stimuli pentru cercetarea aplicativă, de a identifica 
nevoile socio-economice şi de a facilita inovarea şi transferul de cunoaştere şi de tehnologie 
(http://www.icsi.ro/cercetare/departamente/icsi-business). 

ICSI Rm. Vâlcea, în acord cu strategia asumată, continuă măsurile de creştere a capacităţii de cercetare, prin:  
- participare la competiţiile de proiecte lansate la nivel naţional/internaţional, pe domeniile de 

competenţă; 
- consolidarea contribuțiilor la realizarea programului nuclear al României, pe ambele direcții - fisiunea 

nucleară și fuziunea nucleară si la realizarea unor obiective ale programului EURATOM - EFDA JET și EFDA 
ITER asupra fuziunii nucleare și sistemului de detritiere asociat; 

- contribuții la programul de cooperare tehnică al României cu Agenția Internațională pentru Energie 
Atomică din Viena; 

- extinderea implicării în teste de intercomparare - laboratoare la nivel international, în special în domeniul 
aplicării izotopilor pentru aplicaţii de mediu şi sănătate.  

- creşterea eficienţei noilor infrastructuri de cercetare dedicate tehnologiilor energetice, utilizării hidroge-
nului ca vector de energie şi dezvoltării tehnicilor de stocare a energiei, urmărind adaptarea tematicilor și 
serviciilor de cercetare în scopul atragerii de beneficiari, atât din mediul academic cât și din cel economic.  

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

În viziunea ICSI Rm. Vâlcea creșterea potențialului de valorificare socio-economică a rezultatelor cercetării 
este strâns legată de dezvoltarea și diversificarea acțiunilor de promovare și diseminare a rezultatelor, 
punându-se accent pe protecția drepturilor de autor și de proprietate intelectuală. Două parteneriate inițiate  
în 2018 s-au continuat și în 2019 pentru dezvoltarea unei infrastructuri de tip CLOUD, infrastructură ce va 
furniza resursele informatice și de comunicații necesare atât pentru stocarea și analiza volumelor mari de 
date care rezultă din activitatea de cercetare a Institutului, cât și pentru schimbul de date științifice la nivel 
european și international. Un Memorandum a fost încheiat cu Microsoft Azure pentru a derula proiecte de 
cercetare utilizând instrumente cloud Microsoft Azure specifice pentru cercetare şi pentru a sprijini 
proiectele de cercetare și activitățile didactice din cadrul Institutului. Cel de-al doilea acord a fost incheiat cu 
Universitatea Maritimă din Constanța pentru a participa la activități și la rețele de cercetare și pentru a avea 
asigurată interconectarea la structurile internaționale pentru standardizarea și utilizarea resurselor de calcul 
de tipul: OpenStack sau Open Grid Forum. 

În același timp, inovarea și transferul tehnologic sunt soluții pentru rezolvarea unor probleme din mediul 
socio-economic și racordarea cercetării la cerințele și presiunile pieței libere. In acest sens, existența în ICSI 
Rm. Vâlcea a Incubatorului Tehnologic și de Afaceri - ITA - ICSI Rm. Vâlcea, asigură o legătură permanentă cu 
agenții economici în scopul promovării rezultatelor cercetării prin transfer de cunoștințe, tehnologie și servicii 
de specialitate și expertize. 
 
 

8. Măsuri de creştere a prestigiului şi vizibilităţii INC-DTCI – ICSI Rm. Vâlcea 
  

 

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 

ICSI Rm. Vâlcea a continuat în anul 2019 acţiunile de colaborare la nivel național și internațional atât cu 
partenerii tradiţionali cât şi cu noi parteneri din China, Franţa, sau Norvegia. Ȋn acest sens, prezentăm pe 



 
 
 
 

Page 64 of 276 

 

categorii, principalii parteneri ai ICSI în diversele domenii de cercetare abordate conform domeniilor 
specifice de competenţă. 
 
q Parteneri la nivel naţional  

 

Institute de Cercetare-Dezvoltare 

· Institutul de Fizică Atomică, București-Măgurele - Programul EUROATOM, EFDA-JET, EFDA-ITER si F4E; 

· Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și   Radiațiilor - INFLPR, 
Măgurele, județil Ilfov - Programul EUROATOM, EFDA-JET, PCCDI; 

· Institutul de Chimie Macromoleculară „PETRU PONI”, ICMPP Iași – dezvoltarea de polielectroliți solizi și 
membrane polimere 

· Centrul de Chimie Organică „Costin D.Nenițescu” al Academiei Române – CCO, București – dezvoltare de 
materiale grafenice funcționalizate cu derivați azulenici 

· Institutul de Prognoză Economică - studii de piață pentru sisteme energetice bazate pe hidrogen, studiu 
analiză de cost pe ciclu de viață și impact de mediu 

· Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Ingineria Nucleară “Horia Hulubei”, 
Bucureşti-Măgurele: comportarea materialelor şi echipamentelor în mediu tritiat; 

· Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INFM, Măgurele, județul Ilfov: 
Materiale avansate pentru aplicații speciale; fizica temperaturilor joase; 

· Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj Napoca: 
materiale avansate şi aparatură de analiză izotopică; 

· Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Produse Electrotehnice ICPE - CA, Bucureşti: tehnica 
vidului; materiale noi cu structuri carbonice şi zeolitice, energia hidrogenului; 

· Regia Autonomă, Tehnologii pentru Energia Nucleară – Institutul de Cercetări    Nucleare – Piteşti: 
studiul comportării materialelor în medii corozive; gestionarea deșeurilor radioactive cu tritiu; 

· Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnică, Iaşi: studiul materialelor avansate şi 
aplicații ale acestora la separarea şi stocarea izotopilor hidrogenului; 

· Institutul de Chimie Fizică, Bucureşti: caracterizarea fizico-structurală a materialelor; 

· Institutul Român de Cercetări Marine, Constanţa: radioprotecţia mediului. 

Instituții de învățământ superior 

· Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Chimie, Departamentul de Biochimie, Chimie Organică și 
Cataliză; Centrul de Cercetări de Chimie Organică Aplicată al Universității din București  

· Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Fizică: tehnici de sinteză și investigare a materialelor cu 
structură poroasă; 

· Universitatea din București,  

· Universitatea Politehnică din Bucureşti – Facultatea de Energetică: procese şi echipamente în energia 
nucleară, hidrogenul şi energia asociată lui; 

· Universitatea din Craiova – Facultatea de Electrotehnică: ştiința şi ingineria materialelor; aplicațiile 
criogeniei în electrotehnică; Facultatea de Agronomie: investigaţii analitice avansate pentru evaluări 
compoziţionale; 

· Universitatea din Piteşti – Facultatea de Ştiințe: studiul materialelor – termodinamica şi coroziunea 
materialelor; caracterizarea fizico-structurală a materialelor; 

· Universitatea Tehnică de Construcții Bucureşti – Facultatea de Instalații: termodinamica, transferul de 
căldură şi ingineria termică; protecţia mediului; 

· Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: surse de energie regenerabile; 

· Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca: sisteme biomedicale şi nanostructurate; 

· Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava: dezvoltarea de sisteme bazate pe propulsie electrică și pile 
de combustibil tip PEM; 

· Universitatea Maritimă din Constanța: interconectare la structuri internaționale pentru standardizarea și 
utilizarea resurselor de calcul; 
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· Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Științe și Mediu, Departamentul de Chimie, 
Fizică și Mediu 

Unități din Industrie 

· Societatea Națională Nuclearelectrica SA; 

· CNE Cernavodă; 

· Regia Autonomă, Tehnologii pentru Energia Nucleară - SITON Bucureşti-Măgurele  

· Regia Autonomă, Tehnologii pentru Energia Nucleară – SCN Pitesti 

· Fabrica de Combustibil Nuclear Piteşti-Mioveni; 

· Societatea Națională a Apelor Minerale; 

· SC MECROSYSTEM Bucureşti; 

· SC CHIMCOMPLEX SA Rm. Vâlcea;   

· SC Govora S.A; 

· SC ROMBAT SA Bistrița. 

· Power Protection Services, Deva. 

· SMARTPOWER SRL Bucuresti 

· KINECTRICS NUCLEAR ROMANIA, Bucuresti 
 
 

q Parteneri la nivel internaţional  

· Karlsruhe Institut fur Technologie (KIT) Germania – Laboratorul de Tritiu, Germania – determinarea 
performanțelor catalizatorilor pentru schimbul izotopic hidrogen-apă; Sisteme de detritiere a apei grele; 

· Messer Griesheim GmbH, Austria – producerea gazelor pure şi amestecurilor de gaze; 

· Centrul de Energie Nucleara din Mol, Belgia - schimbul izotopic catalizat H2 - apă; decontaminarea 
deşeurilor lichide şi solide, modelare matematică;  

· Centrul de Cercetare și Inginerie a Materialelor din Toulouse, Franța - studiul materialelor şi prelucrarea 
acestora; 

· Institutul pentru Elemente Transuraniene din Karlsruhe,  Germania - tehnici şi metode de măsurare a 
radioactivității în mediu. 

· Institutul de Cercetări Nucleare din St. Petersburg, Rusia – programe de calcul şi simularea pe calculator 
a proceselor de separare a izotopilor hidrogenului; umpluturi şi catalizatori pentru separarea izotopilor 
hidrogenului; echipamente pentru stocarea tritiului; 

· Institutul „Ștefan Josef” din Liubliana, Slovenia - metode LSC pentru determinarea H-3 și C-14 în probe de 
mediu. 

· Universitatea din Antwerpen (U.I.A.), Belgia – producerea şi investigarea a noi materiale de mediu; 
tehnici de separare şi purificare a gazelor; 

· Institutul Max - Plank, Gottingen, Germania – studiul interacției gaz-suprafețe solide; 

· Comisariatul pentru Energie Atomica – CEA, Franţa – ciclul de combustibil EFDA/JET şi EFDA/ITER; 

· Institutul de Electrochimie şi Sisteme Energetice din Sofia, Bulgaria – dezvoltarea de electrolizoare PEM 
pentru stocarea energiei bazate pe hidrogen; 

· Edwards, Anglia – producţia de echipamente de vid; sisteme de măsurare în vid înalt; 

· Oxford Scientific Instruments, Anglia – sisteme de analiză structurală a suprafeţelor metalice; 

· Analytic Jena GmbH, Germania – aparatură şi instrumentaţie de analiză a gazelor şi soluţiilor apoase; 

· Institutul Pentru Materiale de Referință și Măsurători, EC-JRC Geel, Belgia - metode instrumentale de 
analiză a izotopilor 

· Kinectrics International Inc. Toronto, Canada – proiectare şi execuţie echipamente specifice energeticii 
nucleare.  

· Institutul de Materiale al Academiei Chineze de Inginerie Fizica/IM - CAEP – cooperare în domeniul 
cercetării şi dezvoltării tehnologiilor de separare a izotopilor hidrogenului în special pentru detritierea 
apei şi distilarea criogenică 
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·  Institutul Naţional de Cercetare a Fuziunii, Koreea – cercetări cu privire la separarea izotopilor 
hidrogenului, distilarea criogenică a hidrogenului, stocarea hidrogenului în material, comportarea 
materialelor în mediu tritiat, comportamentul tritiului legat organic în mediu şi măsurarea sa. 

· Institutul de Fizica Nucleara Aplicata al Academiei Chineze de Stiinte din Shanghai, China – aplicaţii ale 
procesului de separare a tritiului prin schimb izotopic catalizat la decontaminarea efluenţilor lichizi dintr-
un reactor nuclear tip TMSR. 

· Institutul de Tehnologie a Masurarii si Testarii din Shanghai, China, – acord de colaborare pentru 
infiintarea unui „Laborator International Comun pentru Stiinta si Tehnologia Tritiului Si Carbonului”. 

· NRC Kurchatov Institute – PNPI, St. Petersburg, Rusia - acord de colaborare in domeniul securitate 
nucleara-tehnologii inovative 

· The Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia”Nicola Giordano”, Messina, Italia – acord de colaborare 
în domeniul tehnologiilor innovative și al dezvoltării de materiale pentru pilele de combustibil. 

· DLR Institute of Networked Energy Systems, Germania – acord de colaborare în domeniul dezvoltării de 
tehnologii energetice bazate pe pile de combustibil. 

· Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt e.V. (DLR), Germania - colaborare în domeniul dezvoltării de 
baterii. 

· Université Catholique de Louvain, Belgia - colaborare în domeniul dezvoltării și testării de baterii.  

· ARENA-INNOVATION Germania – colaborare în domeniul stocării hidrogenului, pilelor de combustibil și 
bateriilor. 

· Institute of Materials Science Kaunas, Lituania – acord de colaborare în domeniul dezvoltării și 
caracterizării de material grafenice pentru pilele de combustibil. 

 

b. înscrierea INC-DTCI – ICSI Rm. Vâlcea în baze de date internaționale care promovează parteneriatele 

· European Commission - Research Executive Agency - Validation Services - Legal Entity Appointed 
Representative (LEAR) - EU research and innovation programme Horizon 2020. 

· Programul EURATOM - International Thermonuclear Experiment Reactor (ITER); European Fusion 
Development Agreement (EFDA); Fusion for Energy (F4E). 

· Joint European Tours (JET). 

· Facility for Antiprotons and Ion Research (FAIR). 

· Joint Technology Initiative (JTI) on Hydrogen and Fuel Cells - Research Group. 

· Joint Technology Initiative on Hydrogen and Fuel Cells - N.ERGHY Group. 
 

c. înscrierea INC-DTCI – ICSI Rm. Valcea ca membru în rețele de cercetare/membru în asociații 

profesionale de prestigiu pe plan național/internațional; 

· European Society for Isotope Research (ESIR) 

· Patronatul Roman din Cercetare Proiectare (PRCP).  

· Societatea Română de Fizică (SRF). 

· Societatea Europeană de Fizică (EPhS). 

· Societatea Română de Chimie (SCR) – Filiala Vâlcea. 

· Agenţia Română pentru Energie Nucleară - AREN. 

· Forumul Atomic Român – ROMATOM. 

· Societatea Română de Radioprotecţie. 

· Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din 
România "Anelis Plus". 

· Asociația de Stiințe Tehnice din România (ASTR) 

· Asociația Națională Profesională de Hidraulică şi Pneumatică din România – FLUIDAS 

· Hydrogen Europe Research/Research Group 

· Research Group al JTI – Joint Undertaking on Hydrogen and Fuel Cell.  

· European Technology and Innovation Platform Bateris Europe, Initiativa Europeana a Bateriilor, Grupul 
de Lucru 4/WG 4 - Fabricare si Proiectare Celule/Manufacturing and Cell Design 



 
 

 
 

Page 67 of 276 

 

· Asociaţia de Acreditare din România, Organismul Naţional de Acreditare - RENAR. 

· Asociaţia Laboratoarelor din România - ROLAB. 

· Camera de Comerț şi Industrie Vâlcea. 

· Asociaţia Romana pentru Transfer Tehnologic (AROTT). 

· Asociaţia „Clusterul inovativ managementul energiei si dezvoltarii durabile”.  

· Asociaţia “Magurele HIGH TECH cluster”. 

· Polul de competitivitate Ind-Agro-Pol 

· Asociaţia pentru Energia Hidrogenului din România. 
 

Pentru a menţiona doar o parte din activităţile de parteneriat importante, desfăşurate în anul 2019, amintim: 

· în perioada 07 – 19 Septembrie 2019 a avut loc o întâlnire de lucru la Universitatea FUDAN, 
Departamentul de Chimie, Laboratorul de baterii, Shanghai, China, având ca obiective: identificarea 
potențialelor colaborări din domeniul bateriilor Li-ion și noile tendințe din domeniul bateriilor; asimilarea de 
noi informații în ceea ce privește gradul de noutate în domeniul tehnologiei Li-ion și post Li. Vizita de lucru a 
fost realizată la inițiativa profesorului Aishui Yu care a acceptat să vină în 2020 pentru a face prezentări în 
domeniu și a oferi suport în activitățile de dezvoltare baterii Li-ion din ICSI Energy, dar și la asamblarea și 
testarea celulelor CR2030 (dr. Ing. Buga Mihaela Ramona).   

· în perioada 21-23 Octombrie 2019 s-a participat la Initiațiva Europeana a Bateriilor, respectiv Batteries 
Europe Initiative - Meeting of the General Assembly - and Election of the Governing Board of Batteries 
Europe. Scopul Inițiativei Europene a Bateriilor a fost de a reuni părțile interesate (stakeholders) și de a 
promova lanțurile valorice pentru baterii în Europa, inclusiv pe aspecte legate de baterii pentru aplicații 
staționare și mobile (industria automotive). Inițial România nu putut face nicio propunere în cee ace 
privește definirea strategiei în domeniul bateriilor li-ion, însă din 10 decembrie ICSI este membru activ în 
grupul 4 Fabricare și proiectare celule (WG 4 - Manufacturing and Cell Design) CR2030 (dr. Ing. Buga 
Mihaela Ramona).   

· în perioada 11-15 noiembrie 2019 au avut loc o discuții cu partenerii de la Institute for Advanced Energy 
Technologies "Nicola Giordano", National Research Council of Italy, Messina (Italia), pentru dezvoltarea de 
ansambluri membrana-electrozi (MEAs) care conțin electrocatalizatori bazați pe materiale carbonice, pentru 
aplicații în pile de combustibil cu hidrogen dar și pentru caracterizare de materiale. 

· în perioada 15 – 24 noiembrie 2019, în cadrul planului anual de schimburi interacademice între Academia 
Română şi Academia de Științe a Republicii China, s-a desfășurat un stagiu de schimb de experienţă la 
Institutul Nuclear de Fizica Aplicata, Shanghai, pe tematica „Scientific experience exchange  concerning the 
extension of LPCE technology to tritium removal from tritiated water produced by Thorium Based Molten 
Salt Reactor (TMSR)” (dr. ing. Ionete Eusebiu Ilarian, dr. chim. Ioniţă Gheorghe, dr. ing. Spiridon Ionuţ).  

 
d. participarea în comisii de evaluare, concursuri naționale și internaționale 
Cercetătorii din ICSI Rm. Vâlcea au fost solicitaţi ca experți pentru monitorizarea tehnico-ştiinţifică pentru 
proiecte ERA-NET în derulare, (Etapa I/2019), ca experți evaluatori la diverse competiţii de proiecte (ex. 
Transfer la Operatorul Economic TE, program nucleu, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională PCCDI 
Etapa I şi II/2019) de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior a Cercetării 
Dezvoltarii şi Inovării (UEFISCDI), şi pentru evaluare institut de cercetare-dezvoltare (Institutului National de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie, ICECHIM Bucureşti).  
 
e. personalități științifice ce au vizitat INC-DTCI – ICSI Rm. Valcea 

- Richard Mehring, FBI Headquarters, Weapons of Mass Destruction Directorate, Radiological/Nuclear 
Countermeasures Infrastructure Unit, Analyst  

- John Kaysak, FBI Headquarters, Laboratory Division, Nuclear Specialist, Scientific Response and Analysis, 
Unit Chief 

- Scott Hopper, US Embassy Bucharest, FBI Assistant Legal Attache 

- Karin Lee, US Embassy Bucharest, FBI Analyst 
- Dr. Rune Wendelbo, CEO al companiei Abalonyx 
- Andrew Roberts, Kinetrics, Canada 
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- Shengdong Yang, China - IAEA 

- Michael Thomas, UK - IAEA 

- Elena Marinova, Austria - IAEA 

- Rocco Labella, Italia - IAEA 

- Franziska Klingberg, Germania - IAEA 

- Andrej Zeman, Slovacia - IAEA 

- Cathy Pasterczyk, USA - IAEA 

- Adam Shephard, USA - IAEA 

- Francesco Maluta, Italia - IAEA 

- Jin Yong Doo, Republia Coreea - IAEA 

- Matthew Gillwald, USA - US Mission Viena 

- Josh Tackentien, USA - US Mission Viena 

- Ha Duksang, Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) 

- Kim Yonsoo, Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) 

- Chang Min Hwan, Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) 

- Song Kyu Min, Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) 

- Min Byung Don, Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) 

- Lee Jong Min, Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) 

- Shawn Datres, National Security Directorate, Pacific Northwest National Laboratory, USA 

- Pelletier John, DoE - Sandia National Laboratories, reprezentant al Departamentului pentru Energie al SUA  

- Hill Steven, DoE - Sandia National Laboratories, reprezentant al Departamentului pentru Energie al SUA 

- Rodriguez Steve, DoE-Sandia National Laboratories, reprezentant al Departamentului pentru Energie al SUA 

- Prof. Dr. Hussein Darwish, Vice President for Technical Affairs, National Research Centre, Egypt  

- Abdelrazek Cornelia-Corina, President for Technical Affairs, National Research Centre, Egypt 

- Lordon Guillaume, Lamplan, Franţa 

- Tim I-Ting Chiu, reprezentant al companiei CHROMA ATE  

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

- Prezentare „Graphene Oxide and Graphene Oxide derivatives – Properties and Applications” ținută de 
către Dr. Rune Wendelbo, CEO al companiei Abalonyx 

- Prezentarea echipamentelor Chroma - Surse şi sarcini electronice de CC, Surse şi sarcini electronice de CA, 
Aparate de masură mărimi electrice şi electrosecuritate, etc. - Tim I-Ting Chiu, reprezentant al companiei 
CHROMA ATE 

- Prezentare “Tehnologiile 3M utilizate în construcţia bateriilor Li-ion pentru domeniul auto” -  Ovidiu 
POPESCU, Compania 3M, Romania 

- Prezentare “More than 60 years in Research and Development” - prof. dr. Hussein Darwish, Vice President 
for Technical Affairs, National Research Centre, Egypt 

 
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 – an 2019 
 

Nr. 
crt. 

Nume si Prenume Denumire jurnal/Editura 

Membri în colective de redacție ale revistelor recunoscute național şi în colective editoriale naționale 

1 Ştefănescu Ioan 
Progress of Cryogenics and Isotopes Separation 
ISSN: 1582-2575/ Ed. Conphys – editor sef 

2 Stanciu Vasile 
Progress of Cryogenics and Isotopes Separation 
ISSN: 1582-2575/ Ed. Conphys – editor 

Membri în colective editoriale internaționale și/sau naționale 

1 David Elena 

Archives of Materials Science and Engineering, International OCSCO World 
Press, (under the patronage of the World Academy of Materials and 
Manufacturing Engineering-WAMME) - Editorial Key Reviewers Committee 
https://archivesmse.org/resources/html/cmsi/542 
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Nr. 
crt. 

Nume si Prenume Denumire jurnal/Editura 

2 David Elena 

Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 
International OCSCO World Press,(under the patronage of the World Academy 
of Materials and Manufacturing Engineering-WAMME) 
https://journalamme.org/resources/html/cmsi/678 

3 Geană Elisabeta Irina 
Recent Advancement in Food Science and Nutrition Research 
 https://norcaloa.com/fsnr/editorial-board/4; Membru in Editorial Board 

4 Geană Elisabeta Irina 
CPQ Nutrition (CPQNN)  
https://www.cientperiodique.com/journal/view/nutrition; Membru in 
Editorial Board 

5 Niculescu Violeta 

Journal of Technology Innovations in Renewable Energy  
(http://www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-technology-
innovations-in-renewable-energy/editorial-board); Membru in Comitetul 
Editorial 

6 Niculescu Violeta 

American Journal of Chemistry and Application, ISSN: 2375-3765 
(http://www.aascit.org/journal/editorial?journalId=905), The American 
Association for Science and Technology (AASCIT). Indexed in: WorldCat, DRJI, 
AcademicKeys, Research Bible; Membru in Comitetul Editorial 

7 Niculescu Violeta 

American Journal of Food Science and Nutrition, ISSN: 2375-3935, 
(http://www.aascit.org/journal/reviewer?journalId=907), The American 
Association for Science and Technology (AASCIT). Indexed in: WorldCat, DRJI, 
AcademicKeys, Research Bible; Membru in Comitetul Editorial 

8 Niculescu Violeta 
American Journal of Materials Synthesis and Processing (AJMSP)  
(http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajmsp). Indexed in: CrossRef, 
DRJI, CAS, EZ3, WorldCat, MIAR, AcademicKeys 

9 Niculescu Violeta 
SCIREA Journal of Materials. 
(http://www.scirea.org/journal/EditorialBoard?JournalID=43000). 
Abstracting and Indexing databases: Google Scholar 

10 Niculescu Violeta 
SyncSci Publishing - Chemical Reports (CR) (ISSN:2591-7943) 
(https://www.syncsci.com/journal/index.php/CR/about/editorialTeam). 

Membri în colective editoriale internaționale și/sau naționale - reviewer 

1 Badea Laurentiu 
Progress of Cryogenics and Isotopes Separation ISSN: 1582-2575, indexata BDI - 
(recenzor - 2)/Ed. Conphys 

2 Bidica Nicolae 
Progress of Cryogenics and Isotopes Separation ISSN: 1582-2575, indexata BDI - 
(recenzor - 1)/Ed. Conphys 

3 Botoran Oana 
Progress of Cryogenics and Isotopes Separation ISSN: 1582-2575, indexata BDI - 
(recenzor - 2)/Ed. Conphys 

4 Botoran Oana Food Science & Nutrition Technology, ISSN: 2574-2701; IF: 1.5216/ ELSEVIER 
(recenzor) 

5 Botoran Oana Annals of Agricultural Science, ISSN: 0570-1783/ IF: 2.35 Elsevier (recenzor) 

6 Botoran Oana Food Analytical Methods; ISSN: 1936-976X/ IF: 2.413, Springer (recenzor) 

7 Botoran Oana MDPI-Molecules, ISSN: 1420-3049/ IF: 3.060 (recenzor) 

8 Bornea Anisia 
Progress of Cryogenics and Isotopes Separation ISSN: 1582-2575, indexata BDI - 
(recenzor - 1)/Ed. Conphys 

9 Bornea Anisia Fusion Engineering and Design, ISSN 0920-3796/IF: 1.457/Elsevier 

10 Bornea Anisia Fusion Science and Technology, ISSN 1536-1055/IF: 1.406/Taylor &Francis 

11 Carcadea Elena 
Progress of Cryogenics and Isotopes Separation ISSN: 1582-2575, indexata BDI - 
(recenzor - 3)/Ed. Conphys 

12 Carcadea Elena 
International Journal of Hydrogen Energy ISSN: 0360-3199; IF: 4.084/ ELSEVIER 
(recenzor - 6) 

13 Carcadea Elena MDPI Molecules, ISSN 1420-3049, IF/2018: 3,060 (recenzor - 1) 

14 Carcadea Elena 
International Journal of Energy Research, ISSN:1099-114X IF: 3.342/ ELSEVIER 
(recenzor) 

15 Carcadea Elena Chemical Engineering Science, ISSN: 0009-2509, IF: 3.372/ WILEY (recenzor) 

16 Costinel Diana 
Analytical Letters (Taylor & Francis Online Journals, Print ISSN: 0003-2719, 
Online ISSN: 1532-236X; impact Factor: 1.206) 

17 Costinel Diana 
Environmental Processes (Springer International Publishing, Online ISSN: 2198-
7491 (Print), 2198-7505 (Online); impact Factor: 1.80) 
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Nr. 
crt. 

Nume si Prenume Denumire jurnal/Editura 

18 Costinel Diana 
International Journal of Advance Agriculture Research IJAAR (ISSN: 2053-1265, 
impact factor: 0.676) 

19 Culcer Mihail 
Progress of Cryogenics and Isotopes Separation ISSN: 1582-2575, indexata BDI - 
(recenzor - 1)/Ed. Conphys 

20 David Elena Renewable Energy, ISSN: 0960-1481; IF: 5.439/ ELSEVIER (recenzor) 

21 David Elena 
Journal of Materials Processing Technology, ISSN: 0924-0136; IF: 4.178/ 
ELSEVIER (recenzor) 

22 David Elena Fuel, ISSN: 0016-2361; IF: 5.128/ ELSEVIER (recenzor) 

23 David Elena Environmental Pollution, ISSN: 0269-7491; IF: 5.714/ ELSEVIER (recenzor) 

24 David Elena 
Environmental Impact Assessment Review, ISSN: 0195-9255; IF: 3.749/ 
ELSEVIER (recenzor) 

25 David Elena 
International Journal of Hydrogen Energy, ISSN: 0360-3199; IF: 4.084/ ELSEVIER 
(recenzor) 

26 David Elena 
Journal of Hazardous Materials, ISSN: 0304-3894; IF: 7.650/ ELSEVIER 
(recenzor) 

27 David Elena 
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, ISSN: 0165-2370; IF: 3.470/ 
ELSEVIER (recenzor) 

28 David Elena Chemical Engineering Transactions-AIDIC, ISSN 1974-9791; (recenzor) 

29 David Elena 
Resources, Conservation & Recycling; ISSN: 0921-3449; IF: 7.044/ ELSEVIER 
(recenzor) 

30 David Elena 
Chemical Engineering and Processing; ISSN: 0255-2701; IF: 3.031/ ELSEVIER 
(recenzor) 

31 David Elena Chemical Engineering Journal; ISSN: 1385-8947; IF: 8.355/ ELSEVIER (recenzor) 

32 David Elena Waste Management & Research; ISSN: 0734-242X; (recenzor) 

33 Drăgan Mirela MDPI Ceramics, ISSN 2571-6131, indexat (recenzor) 

34 Enache Stănică 
Progress of Cryogenics and Isotopes Separation ISSN: 1582-2575, indexata BDI - 
(recenzor - 1)/Ed. Conphys 

35 Făurescu Ionuţ 
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, ISSN: 0236-5731; IF: 1.186/ 
Springer – 1 revizie 

36 Geană Elisabeta Irina 
Progress of Cryogenics and Isotopes Separation ISSN: 1582-2575, indexata BDI - 
(recenzor)/Ed. Conphys 

37 Geană Elisabeta Irina Food Chemistry; ISSN: 0308-8146; IF: 5.399/ ELSEVIER (recenzor) 

38 Geană Elisabeta Irina Biological Trace Element Research; ISSN: 0163-4984; IF: 2.431/SPRINGER (recenzor) 

39 Geană Elisabeta Irina 
Environmental Engineering and Management Journal; ISSN: 1582-9596; IF: 
1.186 (recenzor) 

40 Geană Elisabeta Irina 
European Food Research and Technology; ISSN: 1438-2377; IF: 
2.056/SPRINGER (recenzor) 

41 Geană Elisabeta Irina Phytochemical Analysis; ISSN: 0958-0344; IF: 1.963/WILEY (recenzor) 

42 Iacob Ciprian 
The Journal of Physical Chemistry, ISSN: 1089-5639 IF: 2.641/ACS Publications 
(recenzor) 

43 Iacob Ciprian Physical Chemistry Chemical Physics, ISSN: 463-9084, IF:3.567/ Royal Society of 
Chemistry, (recenzor 2) 

44 Iacob Ciprian Heliyon, ISSN: 2405-8440. IF: 1.65/ Elsevier (recenzor)  

45 Iacob Ciprian Molecular Pharmaceutics, ISSN: 1543-8392, IF:4.396 / ACS Publications (recenzor) 

46 Iacob Ciprian Langmuir, ISSN: 1520-5827, IF: 3.683/ ACS Publications (recenzor) 

47 Iacob Ciprian Journal of Chemical Physics, ISSN: 1089-7690, IF:2.997/AIP Publications  (recenzor 2) 

48 Iacob Ciprian Solid State Ionic, ISSN: 1872-7689, IF: 2.886/ ScienceDirect (recenzor) 

49 Iacob Ciprian Electrochemical and Solid-State Letters, ISSN: 1099-0062, IF:2.321 / 
Electrochemical Society (recenzor) 

50 Iacob Ciprian  Ionics, ISSN: 1862-0760 , IF: 2.289/Springer(recenzor) 

51 Iacob Ciprian Molecular Physics, ISSN: 1362-3028 , IF: 1.704/ Taylor & Francis (recenzor) 

52 Iacob Ciprian Materials Science & Engineering C, ISSN: 0928-4931, IF:5.08/Elsevier  (recenzor) 

53 Iliescu Mariana 
Progress of Cryogenics and Isotopes Separation ISSN: 1582-2575, indexata BDI - 
(recenzor - 1)/Ed. Conphys 

54 Iliescu Mariana 
International Journal of Hydrogen Energy, ISSN: 0360-3199; IF: 4.084/ ELSEVIER  
(recenzor) 
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Nr. 
crt. 

Nume si Prenume Denumire jurnal/Editura 

55 Iliescu Mariana Journal of Electronic Materials, ISSN: 0361-5235 IF: 1.676 

56 Ion-Ebrasu Daniela 
Progress of Cryogenics and Isotopes Separation ISSN: 1582-2575, indexata BDI - 
(recenzor)/Ed. Conphys 

57 Ion-Ebrasu Daniela 
International Journal of Hydrogen Energy, ISSN: 0360-3199; IF: 4.084/ ELSEVIER  
(recenzor 2)  

58 Ion-Ebrasu Daniela 
Journal of Solid State Electrochemistry, ISSN:  1433-0768; IF: 2.531/Springer  
(recenzor 2) 

59 Ion-Ebrasu Daniela MDPI Materials, ISSN: 1996-1944; IF: 2.972(recenzor) 

60 Ion-Ebrasu Daniela MDPI Energies , ISSN: 1996-1073; IF: 2.707(recenzor ) 

61 Ionete Eusebiu Ilarian 
Progress of Cryogenics and Isotopes Separation ISSN: 1582-2575, indexata BDI - 
(recenzor -2)/Ed. Conphys 

62 Ionete Eusebiu Ilarian MDPI-Symmetry, ISSN 2073-8994 IF: 2.143 (recenzor – 1) 

63 Ionete Eusebiu Ilarian MDPI-Sensors, ISSN 1424-8220, IF: 3.031 (recenzor – 2) 

64 Ionete Eusebiu Ilarian MDPI-Nanomaterials, ISSN 2079-4991, IF: 4.034 (recenzor – 1) 

65 Ionete Eusebiu Ilarian MDPI-Processes, ISSN 2227-9717, IF: 1.963 (recenzor – 1) 

66 Ionete Roxana Elena 
Progress of Cryogenics and Isotopes Separation ISSN: 1582-2575, indexata BDI - 
(recenzor - 1)/Ed. Conphys 

67 Ionete Roxana Elena MDPI Molecules, ISSN 1420-3049, IF/2018: 3,060 (recenzor - 1) 

68 Ionete Roxana Elena MDPI Metabolites, ISSN 2218-1989, IF/2018: 3,303 (recenzor - 1) 

69 Ionete Roxana Elena PeerJ - Analytical Chemistry, ISSN 2167-8359 (recenzor - 1) 

70 Ionita Gheorghe 
Progress of Cryogenics and Isotopes Separation, ISSN: 1582-2575, indexata BDI - 
(recenzor - 2)/Ed. Conphys 

71 Lazăr Alin Fusion Engineering and Design, ISSN 0920-3796/IF: 1.457/Elsevier 

72 Marinoiu Adriana 
Progress of Cryogenics and Isotopes Separation ISSN: 1582-2575, indexata BDI - 
(recenzor - 2)/Ed. Conphys 

73 Marinoiu Adriana 
International Journal of Hydrogen Energy, ISSN: 0360-3199; IF: 4.084/ ELSEVIER  
(recenzor) 

74 Marinoiu Adriana 
Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, ISSN: 1878-5190; IF: 1.428/ 
SPRINGER  (recenzor) 

75 Marinoiu Adriana 
Journal of Electrochemical Energy Conversion and Storage ISSN: 2381-6910; IF: 
1.515/ ASME  (recenzor) 

76 Marinoiu Adriana Applied Surface Science ISSN:  0169-4332; IF: 5.155/ ELSEVIER  (recenzor) 

77 Marinoiu Adriana eXPRESS Polymer Letters ISSN: 1788-618X; indexata BDI  (recenzor) 

78 Marinoiu Adriana Journal of Power Sources ISSN: 0378-7753; IF: 7.467/ ELSEVIER  (recenzor) 

79 Moraru Carmen 
Progress of Cryogenics and Isotopes Separation ISSN: 1582-2575, indexata BDI - 
(recenzor - 1)/Ed. Conphys 

80 Niculescu Violeta 
Progress of Cryogenics and Isotopes Separation ISSN: 1582-2575, indexata BDI - 
(recenzor - 3)/Ed. Conphys 

81 Niculescu Violeta 
Journal of Materials Science and Engineering A (ISSN:2161-6213) and Journal of 
Materials Science and Engineering B (2161-6221), indexat BDI 

82 Niculescu Violeta Journal of Technology Innovations in Renewable Energy, indexat BDI 

83 Niculescu Violeta American Journal of Chemistry and Application, ISSN: 2375-3765, indexat BDI 

84 Niculescu Violeta American Journal of Food Science and Nutrition, ISSN: 2375-3935, indexat BDI 

85 Niculescu Violeta Composite Materials, indexat BDI 

86 Niculescu Violeta MDPI Materials, ISSN: 1996-1944; CODEN: MATEG9. IF/2018: 2.972 (recenzor - 2) 

87 Niculescu Violeta 
MDPI Nanomaterials, ISSN: 2079-4991; CODEN: NANOKO. IF/2018: 4.034  
(recenzor - 1) 

88 Niculescu Violeta MDPI Catalysts, ISSN: 2073-4344; CODEN: CATACJ. IF/2018: 3.444 (recenzor - 3) 

89 Niculescu Violeta 
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii (Oltenia Journal for Studies in Natural 
Sciences), P-ISSN: 1454-6914; CNCISI B+, indexat ISI (recenzor - 2) 

90 Niculescu Violeta MDPI Applied Sciences, ISSN: EISSN 2076-3417, IF/2018: 2,217 (recenzor - 1) 

91 Niculescu Violeta 
International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (Conference 
Proceedings ISSN 1314-2704) (recenzor - 4) 

92 Patularu Laurentiu 
Progress of Cryogenics and Isotopes Separation ISSN: 1582-2575, indexata BDI - 
(recenzor - 1)/Ed. Conphys 

93 Răboacă Simona Maria IEEE Acces, IF: 4.098, IEEE (recenzor) 
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94 Răboacă Simona Maria MDPI - Matematics, ISSN: 2227-7390; IF/2018: 1.105 (recenzor) 

95 Răboacă Simona Maria MDPI-Applied Sciences, ISSN: 2076-3417; IF/2018: 2.217 (recenzor - 2) 

96 Răboacă Simona Maria MDPI Energies, ISSN: 1996-1073, IF: 2.707(recenzor - 4) 

97 Răboacă Simona Maria MDPI-Sensors, ISSN 1424-8220, IF: 3.031 (recenzor) 

98 Răboacă Simona Maria MDPI- Sustainability, ISSN:  2071-105, 2.592 (recenzor – 2) 

99 Răboacă Simona Maria IGI Global Publisher (recenzor - 3) 

100 Răceanu Mircea 
Progress of Cryogenics and Isotopes Separation ISSN: 1582-2575, indexata BDI - 
(recenzor - 1)/Ed. Conphys 

101 
Radulescu (Iordache) 
Andreea 

Food Analytical Methods, ISSN: 1936-976X/ IF: 2.413, Springer (recenzor) 

102 
Radulescu (Iordache) 
Andreea 

PLOS ONE, Public Library Science (recenzor) 

103 
Radulescu (Iordache) 
Andreea 

Progress of Cryogenics and Isotopes Separation ISSN: 1582-2575, indexata BDI - 
(recenzor - 2)/Ed. Conphys 

104 Spiridon Ionuţ 
Progress of Cryogenics and Isotopes Separation ISSN: 1582-2575, indexata BDI - 
(recenzor - 1)/Ed. Conphys 

105 Tamaian Radu 
Cancers (grupul editorial Multidisciplinary Digital Publishing Institute – MDPI, CH-
4052 Basel, Elveția), eISSN: 2072-6694, IF: 6.162 

106 Tamaian Radu 
Coatings (grupul editorial Multidisciplinary Digital Publishing Institute – MDPI, CH-
4052 Basel, Elveția), eISSN: 2079-6412, IF: 2.33 

107 Tamaian Radu 
Molecules (grupul editorial Multidisciplinary Digital Publishing Institute – MDPI, 
CH-4052 Basel, Elveția),  eISSN: 1420-3049, IF: 3.06 

108 Vasut Felicia 
Progress of Cryogenics and Isotopes Separation ISSN: 1582-2575, indexata BDI - 
(recenzor - 1)/Ed. Conphys 

109 Vagner Irina 
Progress of Cryogenics and Isotopes Separation ISSN: 1582-2575, indexata BDI - 
(recenzor - 21)/Ed. Conphys 

110 Vagner Irina 
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, ISSN: 0236-5731; IF: 1.186/ 
Springer – 1 revizie 

111 Varlam Carmen 
Progress of Cryogenics and Isotopes Separation ISSN: 1582-2575, indexata BDI - 
(recenzor - 1)/Ed. Conphys 

112 Varlam Carmen 
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, ISSN: 0236-5731; IF: 1.186/ 
Springer – 2 revizii 

113 Varlam Carmen Radiation Physics and Chemistry ; ISSN: 0969-806X, IF: 1.86/ Elsevier – 2 revizii 

114 Varlam Carmen 
Isotopes and Environmental Health Study; ISSN: 1477-2639, IF: 1.367/ Taylor & 
Francis  – 1 revizie 

115 Zamfirache Marius 
Progress of Cryogenics and Isotopes Separation ISSN: 1582-2575, indexata BDI - 
(recenzor - 1)/Ed. Conphys 

 

8.2. Prezentarea rezultatelor la târgurile și expozițiile naționale și internaționale 

a. târguri și expoziții internaționale 

a.1. Cel de-al 47-lea Salon Internaţional al Invenţiilor, Tehnicilor şi Produselor Noi, 10-14.04.2019, Geneva, 
Elveţia 

- Diploma şi Medalia de Aur, pentru invenţia: “Material zeolitic mezoporos cu activitate catalitică 
ridicată şi procedeu de obţinere”, autori: David Elena, Ştefănescu Ioan. 

- Diploma şi Medalia “Marele Premiu Eiffel” oferite de către Asociaţia Internaţională a Inventatorilor 
pentru cea mai bună invenţie, autorilor: Elena David şi Ioan Ştefănescu, invenţia cu titlul: “Material 
zeolitic mezoporos cu activitate catalitică ridicată şi procedeu de obţinere”. 

- Diploma oferită de către Asociaţia franceză a inventatorilor pentru cea mai bună invenţie, autorilor: 
Elena David şi Ioan Ştefănescu, invenţia cu titlul: “Material zeolitic mezoporos cu activitate catalitică 
ridicată şi procedeu de obţinere”. 

a.2. BIXBO 2019 – Bitgaram International Expo of Electric Power Technology, 06-08.11.2019, Gwangju, 
Republic of Korea 
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- “Certificate of award” şi medalia de bronz pentru aplicaţia experimentală în domeniul energiei 
regenerabile şi contribuţia valorică la creativitatea tehnologică şi inovaţia pentru avansarea industriei 
electrice – participant Hoarcă Ioan Cristian. 

 

b. târguri și expoziții naționale 

b.1. Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării ṣi Inventicii PROINVENT 2019, 20-22.03.2019, Cluj Napoca, 
România 

- Diploma de Excelenţă şi Medalia PRO INVENT, pentru invenţia: “Metodă şi algoritm de management 
energetic pentru o sursă auxiliară de putere cu topologie hibridă, alimentată cu hidrogen”, autori: 
Răceanu Mircea, Iliescu Mariana, Culcer Mihail, Enache Adrian, Varlam Mihai, Ştefănescu Ioan, Stanciu 
Vasile; Invenţia se referă la o metodă de management energetic care permite funcţionarea unei unităţi 
auxiliare de putere pe o sarcină caracterizată de regimuri tranzitorii rapide. Unitatea auxiliară de 
putere este bazată pe un ansamblu de pile de combustibil de tip PEM şi un sistem de stocare a 
energiei cu un ansamblu de ultracapacitoare. Metoda, conform invenţiei, include etapele de asigurare 
pentru unitatea auxiliară de putere a restângerii dinamicii puterii generate de ansamblul de pile de 
combustibil prin divizarea domeniului puterii generate în subdomenii, cu stabilirea punctului de 
operare pe fiecare subdomeniu în  punctul de eficienţă locală maximă şi fixarea limitelor stării de 
încarcare a ansamblului de ultracapacitoare între valorile 20% şi 100%, astfel încat să existe în orice 
moment o rezervă de energie stocată.  

- Diploma de Excelenţă şi Medalia PRO INVENT, pentru invenţia: “Material zeolitic mezoporos cu 
activitate catalitică ridicată şi procedeu de obţinere”, autori: David Elena, Stefănescu Ioan; Invenţia se 
referă la un proces de funcţionalizare post-sinteză a materialului zeolitic pentru creşterea activităţii 
catalitice, incluzând utilizarea de material zeolitic mezoporos obţinut din fracţia oxidică separată din 
cenuşă zburătoare, tratament termic la temperatură cuprinsă în intervalul 105-150°C, pentru 
îndepărtarea umidităţii şi a altor compuşi adsorbiţi, răcirea  la temperatura camerei şi vidare la o 
presiune de ≈ 10-2 torr, pentru eliminarea gazului remanent din masa zeolitului, tratarea 
materialului  zeolitic cu reactantul 1(AlCl3) şi reactantul 2 (amestec de NH3 şi H2O) pentru obţinerea 
unui material zeolitic ce conţine o cantitate suplimentară de aluminiu încorporat, care scade raportul 
Si/Al iniţial şi determină creşterea  numărului stărilor acide Lewis şi Bronstad în masa zeolitului  tratat, 
şi în consecinţă  creşterea activităţii catalitice.  

- Diploma de Excelenţă, pentru invenţia: “Uscător solar cu extractor de umiditate”, autori: Ionete Elena 
Roxana, Ionete Eusebiu, Spiridon Stefan Ionuţ, Constantinescu Marius; Invenția se referă la un uscător 
solar cu extractor de umiditate, utilizabil pentru materiale organice, precum nămolurile de epurare, 
legume, fructe, așchii de lemn etc., prin expunerea acestora la influența razelor solare, urmată de 
extragerea în mod continuu a umidității rezultate în incinta instalației în urma procesului de uscare și 
condensarea acesteia liber sau forțat. Avantajele invenției sunt legate de dispunerea unor 
concentratoare solare transparente la partea superioară a instalaţiei și a unor elemente auxiliare, 
astfel încât căldura solară să se concentreze în elementul inferior ce acomodează substanța ce 
urmează a fi uscată/deshidratată, iar umiditatea rezultată să poată fi extrasă în mod continuu, liber 
sau forțat. 

b.2. Expozitia Internationala de Inventica “INVENTICA 2019”, 26-28.06.2019, Iaşi, România 
- Diploma de Excelenta şi Medalia INVENTICA 2019 pentru invenţia ““Uscător solar cu extractor de 

umiditate”, autori: Ionete Elena Roxana, Ionete Eusebiu, Spiridon Stefan Ionuţ, Constantinescu Marius; 
Invenția se referă la un uscător solar cu extractor de umiditate, utilizabil pentru materiale organice, 
precum nămolurile de epurare, legume, fructe, așchii de lemn etc., prin expunerea acestora la 
influența razelor solare, urmată de extragerea în mod continuu a umidității rezultate în incinta 
instalației în urma procesului de uscare și condensarea acesteia liber sau forțat. Avantajele invenției 
sunt legate de dispunerea unor concentratoare solare transparente la partea superioară a instalaţiei și 
a unor elemente auxiliare, astfel încât căldura solară să se concentreze în elementul inferior ce 
acomodează substanța ce urmează a fi uscată/deshidratată, iar umiditatea rezultată să poată fi extrasă 
în mod continuu, liber sau forțat. 

- Diploma de Excelenta si Medalia INVENTICA 2019 pentru invenţia “Procedeu de sinteză de membrane 
perfluorosulfonice cu depuneri de oxid de grafena”, autori: Daniela Ion Ebraşu, Adnana Spînu Zăuleţ, 
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Elena Carcadea, Mihai Varlam; Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a unor membrane 
schimbătoare de protoni utilizate în procese de electroliză. Procedeul, constă în prepararea unei soluţii 
de oxid de grafenă având o concentraţie de 0,4-1,5% (masă/volum) din grafenă şi alcool izipropilic şi 
depunerea soluţiei rezultate pe suprafaţa unei membrane de tip politetrafluoretilenă sulfonată cu o 
grosime de 100 microm, pe fiecare parte a membranei, rezultând o membrană compozit având o 
capacitate de retenţie a apei la 80°C de 17,45% şi conductivitate protonică de 196 mS/cm la 100°C 
corespunzătoare unei încărcări de 10 mg oxid de grafenă pe fiecare parte a membranei. 

- Diploma de Excelenţă şi Medalia INVENTICA 2019 pentru invenţia “Metodă şi algoritm de 
management energetic pentru o sursă auxiliară de putere cu topologie hibridă, alimentată cu 
hidrogen”, autori: Răceanu Mircea, Iliescu Mariana, Culcer Mihail, Enache Adrian, Varlam Mihai, 
Ştefănescu Ioan, Stanciu Vasile; Invenţia se referă la o metodă de management energetic care permite 
funcţionarea unei unităţi auxiliare de putere pe o sarcină caracterizată de regimuri tranzitorii rapide. 
Unitatea auxiliară de putere este bazată pe un ansamblu de pile de combustibil de tip PEM şi un sistem 
de stocare a energiei cu un ansamblu de ultracapacitoare. Metoda, conform invenţiei, include etapele 
de asigurare pentru unitatea auxiliară de putere a restângerii dinamicii puterii generate de ansamblul 
de pile de combustibil prin divizarea domeniului puterii generate în subdomenii, cu stabilirea punctului 
de operare pe fiecare subdomeniu în  punctul de eficienţă locală maximă şi fixarea limitelor stării de 
încarcare a ansamblului de ultracapacitoare între valorile 20% şi 100%, astfel încat să existe în orice 
moment o rezervă de energie stocată.  

- Diploma şi Medalia de Aur pentru INC-DTCI - ICSI Râmnicu Vâlcea, oferite din partea domnului Mihnea 
Costoiu – Rector al Universităţii Politehnice din Bucureşti, în semn de  recunoaştere a contribuţiei 
ştiinţifice ridicate. 

- Certificat de Excelenţă pentru “Metodă şi algoritm de management energetic pentru o sursă auxiliară 
de putere cu topologie hibridă, alimentată cu hidrogen”, autori: Răceanu Mircea, Iliescu Mariana, 
Culcer Mihail, Enache Adrian, Varlam Mihai, Ştefănescu Ioan, Stanciu Vasile – premiu oferit de către  
domnul Preşedinte Marian Velcea - Asociaţia inventatorilor Justin Capră. 

 

 
Evoluţia rezultatelor obţinute de către INC-DTCI – ICSI Rm. Vâlcea la târguri de inventică 

   
8.3. Premii obținute prin proces de selecție/distincții etc. 

· Intâlnire cu Prim Ministrul României la sediul Guvernului României, 14.04.2019, Bucureşti, România 

- Distincţia şi placheta “Vinci Amor Patriae”, oferită de către Guvernul României - Prim Ministrul României 
– pentru rezultatele deosebite obţinute la Salonul Internaţional de Invenţii de la Geneva 2019 

- Diplomă de merit oferită d-nei dr. chim. David Elena de către Ministerul Cercetării şi Inovării – pentru 
rezultatele deosebite obţinute la Salonul Internaţional de Invenţii de la Geneva 2019 

- Diplomă de merit oferită domnului Prof. Univ. Dr. Ştefănescu Ioan de către Ministerul Cercetării şi 
Inovării – pentru rezultatele deosebite obţinute la Salonul Internaţional de Invenţii de la Geneva 2019 

· Scientific Conference of Doctoral Schools - SCDS-UDJG 2019, 13-14.06.2019, Galaţi, România 
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- “First prize award” oferit d-nei dr. chim. Geană Elisabeta Irina pentu lucrarea “Voltammetric sensors in 
the analysis of wine redox-active compounds”, prezentată la SCDS-UDJG 2019 

· Centenarul Societății de Chimie din România, organizat de către Societatea Română de Chimie, 
14.06.2019, Sala Senatului a Universității “Politehnica” din București 
- Diplomă de onoare oferită d-nei dr. chim. David Elena pentru merite deosebite în domeniul chimiei  
- Diplomă de Onoare și Medalia ”Emilian Bratu” oferită dlui dr. chim. Iordache Ioan. 

· Gala “Topul Economiei Valcene”, organizat de către Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea, 11.10.2019, 
Râmnicu Vâlcea 

- Diploma şi Distincţia pentru clasarea pe locul 1 în Topul firmelor vâlcene, secţiunea Cercetare-Dezvoltare 

- Diploma şi Distincţia de Excelenţă pentru clasarea pe Locul 1 în Topul Firmelor pentru 4 ani consecutivi. 
 

8.4. Prezentarea activității de mediatizare a INC-DTCI – ICSI Rm. Vâlcea 

a. extrase din presă (interviuri) 

 
Mass Media locală 

· apariţia în ediţia on-line a publicaţiei locale “Ziarul de Vâlcea” a articolului jurnalistic cu titlul:  ICSI 
Râmnicu Vâlcea sprijină Simpozionul Internaţional “Surse Naturale de Radiaţii - Provocări, Abordări şi 
Oportunităţi” - postat luni, 21.01.2019 
https://ziaruldevalcea.ro/2019/01/icsi-ramnicu-valcea-sprijina-simpozionul-international-surse-naturale-de-radiatii-provocari-abordari-si-oportunitati/ 

· emisiune/interviu prof. univ. dr. Ioan Ştefănescu, difuzată pe postul local de televiziune Vâlcea 1, 
23.01.2019; 

· articol postat în ediţia online a publicaţiei locale “Ziarul de Vâlcea”, 19.06.2019: “Specialişti de la ICSI 
Râmnicu Vâlcea, premiaţi de Societatea de Chimie din România” 
https://ziaruldevalcea.ro/2019/06/19/specialistii-de-la-icsi-ramnicu-valcea-premiati-de-societatea-de-chimie-din-romania/ 

· articol publicat în ziarul  local  “Râmnicu Vâlcea week” nr. 245 din 01-07 iulie 2019: Membrii Filialei din 
Rm. Vâlcea medaliaţi, cu ocazia aniversării a 100 de ani de la înfiinţarea Societăţii de Chimie din România; 

· articol publicat în ziarul local “Curierul de Vâlcea” nr. 7996 din data de 08.10.2019: “În Vâlcea a început 
exercițiu pentru asigurarea securității unui obiectiv nuclear”  
http://www.curierul.ro/in-valcea-a-inceput-exercitiu-pentru-asigurarea-securitatii-unui-obiectiv-nuclear-video   

· emisiune TV. VALCEA 1 difuzată în data de 11.10.2019 - “Gala economiei Vălcene”; 

· articol publicat în ziarul local “Ziarul de Vâlcea” nr. 1382, din perioada 17-20 octombrie 2019: “Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI, premiat de Camera de 
Comerț și Industrie, în cadrul Galei Economiei Vâlcene” 
https://ziaruldevalcea.ro/2019/10/institutul-national-de-cercetare-dezvoltare-pentru-tehnologii-criogenice-si-izotopice-icsi-premiat-de-camera-de-
comert-si-industrie-in-cadrul-galei-economiei-valcene 

· articol publicat pe site-ul ziarului on-line “Timpul de Vâlcea” în data de 16.10.2019: Camera de Comerț și 
Industrie a premiat CERCETAREA vâlceană în cadrul evenimentului anual „Gala Economiei Vâlcene” 
http://www.timpuldevalcea.net/?p=25312; 

· articol publicat în ziarul local “Ziarul de Vâlcea” nr. 1387, din 04-06.11.2019 : “Experimente în domeniul 
nuclear la ICSI Vâlcea: Pilot experimental pentru Separarea Tritiului şi Deuteriului” 

· articol online publicat pe site-ul ziarului local “Timpul de Vâlcea” din data de 06.12.2019: “Incubatoarele 
Tehnologice și de Afaceri - mediu propice pentru dezvoltarea IMM-urilor“  
http://www.timpuldevalcea.net/?p=25728 

 
Mass Media regională/naţională 

· articol publicat în ziarul regional “Săptămâna în Oltenia” din data de 10.10.2019: ”Exerciţiul combinat 
pentru asigurarea securităţii unui obiectiv nuclear - ATOM 1” 
http://saptamana.net/articol/15692-exercitiul-combinat-pentru-asigurarea-securitatii-unui-obiectiv-nuclear-atom-1 

· articol publicat în ziarul on-line DC News din 07.10.2019 ”Vâlcea: Jandarmeria desfăşoară la ICSI un amplu 
exerciţiu de pregătire pentru intervenţii la obiectivele nucleare” 
https://www.dcnews.ro/valcea-jandarmeria-desfasoara-la-icsi-un-amplu-exercitiu-de-pregatire-pentru-interventii-la-obiectivele-nucleare_697509.html; 

· articol publicat online în revista MARKET WATCH, disponibil din 18 iulie 2019 : “Dezvoltarea de catalizatori 
pentru electroliza apei”    
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http://www.marketwatch.ro/articol/16538/Dezvoltarea_de_catalizatori_pentru_electroliza_apei/ 

· articol publicat în revista MARKET WATCH nr. 216 din 31 iulie 2019 : “Electroliza – legătura lipsă din lanțul 
tehnologic al energeticii hidrogenului”  
http://www.marketwatch.ro/articol/16556/Electroliza__legatura_lipsa_din_lantul_tehnologic_al_energeticii_hidrogenului/ 

· articol publicat în revista MARKET WATCH nr. 220, ediţia decembrie 2019 - ianuarie 2020: “ ICSI Rm. 
Vâlcea, 50 de ani de cunoaştere avansată pe filiera Deuteriu-Tritiu-Hidrogen”.  
 

 

b. participare la dezbateri radiodifuzate/televizate – Nu este cazul. 
 
 

9. PREZENTAREA GRADULUI DE ATINGERE A OBIECTIVELOR STABILITE PRIN STRATEGIA DE 
DEZVOLTARE A INC-DTCI – ICSI Rm. Vâlcea PENTRU PERIOADA DE ACREDITARE (certificare) 

 

 
Strategia de dezvoltare a INC-DTCI - ICSI Rm. Vâlcea are ca principal scop creṣterea contribuţiei institutului la 
progresul cunoaṣterii aplicative ṣi la întărirea rolului ṣtiinţei în societate. 

Priorităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare ale institutului au cuprins activităţi focalizate spre o serie de 
obiective strategice, şi anume: 

q Tehnici de separare izotopică pentru susţinerea Programul Naţional Nuclear - Fisiune şi Fuziune - 

Relevanţa acestui obiectiv este susţinută prin Instalaţia pilot experimentală pentru separarea Tritiului şi 
Deuteriului PESTD, obiectiv de interes naţional, şi activităţile specifice derulate în cadrul departamentului ICSI 
Nuclear, concretizat prin: 

· transfer tehnologic prin transpunerea datelor şi informaţiilor tehnologice obţinute din activităţile de 
funcţionare, exploatare şi întreţinere a obiectivului către proiecte majore; instalaţia de detritiere a apei 
grele de la CNE Cernavodă şi de la reactorul de fuziune ITER, Cadarache; 

· transfer de cunoştinţe către agenţi economici prin implementarea acestora în activităţi de proiectare şi 
execuţie de echipamente nucleare pentru procesele legate de gestionarea tritiului; 

· dezvoltare de metode de măsurare a conţinutului de tritiu în aer, apa, sol, vegetaţie, produse agricole şi 
animaliere; 

· realizare catalizatori de Pt/C/PTFE pentru aplicaƋii legate de separarea izotopilor şi protecƋia mediului; 



 
 

 
 

Page 77 of 276 

 

· dezvoltare de procese noi şi tehnici  îmbunătăţite pentru separări izotopice aplicabile la nivel de 
laborator sau în industrie; 

· intensificare studii cu privire la radioecologia şi radioprotecţia tritiului, prin abordarea mecanismelor de 
transfer al tritiului în mediu, utilizând modele şi metode de analiză a tritiului la nivel scăzut. 
 

q Tehnologii energetice ale hidrogenului - Dezvoltarea acestui obiectiv a fost susținută prin Centrul Național 
de Hidrogen și Pile de Combustibil/CNHPC, de asemenea obiectiv de interes național. Prin activităţile derulate, 
CNHPC a acumulat experienţă, expertiză, facilităţi şi echipamente necesare pentru a dovedi că are un rol 
esenţial în dezvoltarea economiei bazate pe hidrogen. Ca urmare, s-a realizat o infrastructură de excepƋie 
pentru ȋntregul  lanƋ energetic Producere - Stocare – Transport – Utilizare. CNHPC şi-a propus să integreze 
tehnologii pentru producerea, stocarea şi utilizarea hidrogenului ca "vector de energie". În acest sens s-au 
realizat: 

· o participare activă la efortul European de dezvoltare a tehnologiilor bazate pe hidrogen dar şi de 
implementare la nivel naţional a acestora; 

· studii și experimentări privind producerea hidrogenului din surse regenerabile; 

· dezvoltarea stațiilor de furnizare a hidrogenului şi producerea pilelor de combustibil  de tip PEM; 

· dezvoltarea de materiale noi pentru pilele de combustibil PEM cum sunt: electrozii pe bază de structuri 
grafenice nefuncționalizate, dar și funcționalizate/dopate cu nanoparticule metalice sau halogeni pentru 
creșterea performanței și a durabilității, membranele cu conductivitate îmbunătăţită şi ansamblurile 
membrană-electrod, straturile de difuzie a gazelor prin obținerea de nanofibre de carbon din 
electrofilare; 

· cercetări asupra tehnologiilor complexe de stocare termică a energiei pentru cuplare cu concentratoare 
solare, bazate pe materiale de tipul sărurilor topite; 

· dezvoltarea de materiale nanocompozite pe bazăde carbon-siliciu pentru o nouă configurație hibridă 
supercapacitor - tehnologie litiu-ion cu performanță mixtă de energie și putere, precum și dezvoltarea 
de electroliți solizi cu conductivitate ultra-ridicată și electrozi cu stabilitate ciclică îmbunătățită pentru 
bateriile solid-state  

· dezvoltarea, caracterizarea şi implementarea de noi soluţii tehnologice pentru stocarea electrochimică a 
energiei utilizând bateriile Litiu-Ion  și solid-state; 

· activităţi de proiectare, dezvoltare și testare a pilelor de combustibil cu hidrogen cu puteri de până la 5 
kW, precum și activități de experimentare și testare la nivel de model demonstrativ a pilelor de 
combustibil cu puteri de până la 25-30 kW; 

· activităţi pentru modelarea, proiectarea și experimentarea tehnologiilor de utilizare a hidrogenului în 
aplicații diverse; 

- Dezvoltarea unui model funcțional de vehicul electric utilitar 
- Realizarea unei platforme mobile electric-hibride de experimentare a tehnologiilor bazate pe 

hidrogen 

· susținerea activităților de educare/formare a studenților, doctoranzilor și a tinerilor cercetători; 

· dezvoltarea cooperării internaționale, atât prin intermediul CNHPC în sine, cât și prin alte instituții de 
cercetare care pot derula activități experimentale în cadrul Centrului. 

CNHPC și-a întărit poziția ca un centru European de bază în cercetarea hidrogenului, având deja proiecte și 
cooperări internaționale precum și demararea de proiecte de tip pilot cu parteneri economici din țară. 

 
q Criogenie, materiale și echipamente specifice - ceea ce definește cel mai bine strategia institutului în 
domeniul criogeniei este Laboratorul de Temperaturi Joase/Cryo-Hy şi nou înfiinţatul Laborator de Criogenie. 
In continuarea proiectelor tehnologice destinate Programului nuclear naţional, prin dezvoltarea tehnologiei 
de detritiere a apei grele pentru centralele nucleare CANDU (prin proces de distilare criogenică) dar şi la nivel 
internaţional, prin implicarea în programul ITER în efortul colectiv de realizare a ciclului de combustibil pentru 
viitorul reactor de fuziune, institutul a propus dezvoltarea unei soluţii de purificare înaintată de deuteriu 
tritiat din Instalaţia Pilot Experimentală pentru Separarea Tritiului şi Deuteriului prin distilare criogenică. 
Investigarea materialelor la temperaturi criogenice, dezvoltarea de tehnologii de stocare și transport energie 
la temperaturi joase, supraconductivitatea și tehnicile de prezervare a alimentelor sunt elemente ale 
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preocupărilor din cele doua laboratoare. Existența în cadrul ICSI a celor mai mari lichefactori de Heliu și 
respectiv de Hidrogen din România face ca această facilitate să reprezinte un centru de experimentări pentru 
grupuri de cercetare din țară, dar și la nivel european. 
 
q Mediul, Calitatea Vieții și Securitatea alimentară - în completarea activităţilor de cercetare, ca o 
extindere a competenţelor în domeniul analitic, în special al aplicării izotopilor de mediu pentru diverse 
aplicaţii, de la mediu şi schimbări climatice, la hidrologie şi securitate alimentară, institutul a avut în vedere 
dezvoltarea continuă a capabilităților de furniza servicii de măsurare/încercări/etalonări către mediul 
economic, cu respectarea standardului SR EN ISO/CEI 17025. ICSI Rm. Vâlcea, dispunde de un Laborator 
acreditat de către Asociaţia de Acreditare din România – RENAR, Organism Naţional de Acreditare, pentru 
teste/încercări ce cuprind analize izotopice, analize de mediu (apă, aer, sol), analize de gaze pure și 
amestecuri de gaze, analize combustibili şi gaz natural, analize emisii şi imisii. Dotarea laboratoarelor de 
cercetare-dezvoltare și inovare și resursa umană calificată au asigurat canalizarea eforturilor în domeniul vast 
al supravegherii mediului și calității vieții. S-au promovat cercetări cu privire la identificarea şi stabilirea unor 
markeri de origine prin dezvoltarea şi implementarea unor metode de amprentare izotopica multielement, 
inovatoare, cu aplicaţie la investigarea calităţii mediului şi a materiei prime din alimente/produse procesate. 
Totodată, au continuat studiile de valorizare a deşeurilor şi dezvoltare de materiale avansate structural, cu 
proprietăţi selective, pentru aplicaţii în optimizarea proceselor de control a poluării mediului. 

 
q Transfer tehnologic și Servicii de specialitate - Incubatorul Tehnologic și de Afaceri – ITA ICSI Rm.Vâlcea 
parte a departamentului ICSI Bussiness, rămâne o entitate a infrastructurii de inovare și transfer tehnologic 
cu activități de inițiere și dezvoltare de noi întreprinderi inovative bazate pe tehnologii avansate. Identificarea 
soluțiilor care să conducă la rezultate viabile pentru realizarea de parteneriate cu agenți economici a 
reprezentat un deziderat continuu al activității acestei entităţi. ICSI Rm. Vâlcea a promovat în mod 
consecvent serviciile oferite de infrastructurile de C-DI existente în cadrul institutului şi a oferit, de asemenea, 
accesul la infrastructuri către alţi aplicanţi din cercetare. Pentru a asigura vizibilitate şi acces la datele privind 
infrastructurile institutului atât pentru mediul public, cât şi pentru cel privat asupra capabilităţii şi serviciilor 
ştiinţifice şi tehnice, institutul este înscris în Registrul naţional al infrastructurilor de cercetare-dezvoltare,. 

 
q Dezvoltarea infrastructurii de cercetare şi inovare, s-a realizat prin achiziţia de echipamente şi aparatură 
performante. 

 
q Dezvoltarea resursei umane din sfera activităţilor de cercetare şi inovare - Pentru a fi competitiv, ICSI Rm. 
Vâlcea a focalizat asupra resursei umane o activitate de orientare spre piață și client, spre perfecționare și 
educație continuă şi o diversificare a mijloacelor de valorificare şi diseminare a rezultatelor ştiinţifice, în consens 
cu grila indicatorilor de performanţă instituţională specifică activităţii de cercetare-dezvoltare. Ȋn strategia cu 
privire la resursa umană, o activitate de mare importanță a fost aceea de recrutare-angajare. Ȋn acest sens a fost 
necesară creșterea vizibilității ICSI Rm. Vâlcea în cadrul instituțiilor de învățământ superior din România, prin 
programarea unor vizite și prezentări științifice pentru studenții din anii terminali, în mod deosebit pentru cei 
care sunt specializați în domenii de interes pentru institut. Relația ICSI Rm. Vâlcea cu instituțiile de învățământ 
superior a avut la baza Acorduri de colaborare si a fost privită și în sensul laturii educative prin dezvoltarea unor 
lucrări de licență, de master și de doctorat. Un alt aspect al strategiei de resurse umane în ICSI Rm. Vâlcea se 
referă la acțiunile de instruire și formare profesională, menținerea la curent a personalului cu cele mai noi 
informații în domeniu. S-a avut în vedere abordarea profesională și transparentă a evaluării performanțelor 
personalului de cercetare și monitorizare anuală a gradului de satisfacție a acestuia. 
 
q Modernizarea sistemului de gestionare a resurselor financiare publice (inclusiv fondurile structurale) si 

private alocate cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovarii - în domeniul economico-financiar, 
strategia ICSI Rm. Vâlcea a urmărit: (i) dezvoltarea parteneriatelor cu societăţi comerciale şi firme private; (ii) 
controlul cheltuielilor programate prin BVC; şi (iii) exercitarea controlului financiar şi auditului intern. S-a 
acţionat în direcţia diversificării surselor de venituri, creşterii continue a resurselor financiare pentru 
dezvoltare instituţională, specializări şi stagii de pregătire în ţară şi străinătate şi un climat de lucru adecvat 
desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare, creşterii şi consolidării poziţiei profesionale şi sociale a 
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cercetătorilor şi a membrilor săi de familie şi creşterii posibilităţilor pentru dotarea cu echipamente moderne 
pentru cercetare. 

În domeniul financiar – contabil, s-a acţionat pentru respectarea legislaţiei în vigoare privind: 

· evoluţia patrimoniului propriu şi public al statului, datoriile şi contribuţiile faţă de bugetul consolidat al 
statului; 

· dezvoltarea activităţilor de cercetare pe baza contractelor încheiate; 

· sprijinirea dezvoltării iniţiativelor gen “Incubator Tehnologic şi de Afaceri”; 

· gestionarea cu o mai mare eficienţă a cheltuielilor indirecte ale institutului.  
Obiectivele strategice ale institutului au fost susţinute de activităţi conexe, ce au avut ca scop sprijinirea 
procesului de cercetare prin: 

· realizarea şi implementarea unui sistem integrat de calitate care să permită oferirea de produse şi 
servicii la standarde internaţionale; 

· schimbul de informaţii şi date ştiinţifice cu cercetători şi specialişti din străinătate; 

· recunoaşterea pe plan internaţional a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare;  

· intensificarea activităţii de publicare lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate cotate/indexate 
ISI; 

· comunicări/expuneri la manifestări ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional; 

· dezvoltarea cooperării internaţionale cu institute de cercetare, universităţi şi firme în domeniu; 

· co-organizarea ConferinƋei internaƋionale „10th International Conference on Hydrogen Production”, 15-
17 mai 2019 ,  și a conferinței naționale “Ştiinţa Modernă și Energia”; 

· editarea revistei "Progress of Cryogenics and Isotopes Separation", vol. 22 Nr. 1/2019 şi Nr. 2/2019, ISSN 
1582-2575, revistă indexată BDI; 

· afilierea cercetătorilor şi specialiştilor din institut la diverse organizaţii de specialitate din ţară şi 
străinătate; 

· participarea la târguri, saloane şi expoziţii de inventică şi rezultate ale cercetării la nivel naţional şi 
internaţional. 

ICSI Rm. Vâlcea a arătat disponibilitatea de a reprezenta prin specialiştii săi, România la organismele de 
specialitate ale Directoratului General de Cercetare de pe lângă Comisia Europeană şi de a implementa 
directivele europene în institut cu privire la domeniile specifice de activitate. 

 
 

 

10. Surse de informare şi documentare din patrimoniul ştiinţific şi tehnic al INC-DTCI – ICSI Rm. Vâlcea 
 

 
q A a 10-a Conferință Internațională Hydrogen Production ICH2P-2019 şi a 38-a Conferință „Ştiinţa 

Modernă şi Energia”, SME 2019, co-organizate de ICSI Rm. Vâlcea, în perioada 14-18 mai 2019 

Evenimentele co-organizate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi 
Izotopice - ICSI Rm. Vâlcea s-au dorit a fi un forum pentru cercetătorii și inginerii români şi străini care să 
prezinte şi să discute aspecte actuale legate de dezvoltarea tehnologiilor moderne şi metodologiilor 
experimentale, de provocările tehnice în obţinerea/testarea de noi materiale, controlul proceselor, evoluţia 
instrumentală și aplicaţiile pentru hidrogen și pile de combustie.  

Pentru realizarea în bune condiții a lucrărilor celor două conferinţe, acestea au fost organizate in parteneriat: 
Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România – Filiala Transilvania, Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Rm. Vâlcea, Academia de Ştiinţe Tehnice din 
România, şi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 

Problema energiei este deja una dintre cele mai acute "probleme globale" cu care se confruntă omenirea. 
Soluționarea acesteia, atât la scară planetară, regional, cât și națională, presupune o abordare realistă a 
resurselor energetice, fiind condiționată de elaborarea unei strategii adecvate de dezvoltare economico-
socială, care să țină seama de situația actuală și de perspectivele asigurării resurselor de energie primară. În 
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acest domeniu este necesară, precum și în altele, abordarea de sine stătătoare, simpla extrapolare a unor 
modele viabile pentru unele țări putând fi chiar păgubitoare pentru altele.  

Creșterea vertiginoasă a consumului de energie sub diferite forme va face tot mai dificilă asigurarea surselor 
primare de energie. Ne aflăm în prezent într-o fază de tranziție, de trecere spre sursele alternative, omenirea 
trebuind să găsească surse și soluții noi. Din punct de vedere statistic, s-a constatat că sunt necesari de regulă 
circa 50 de ani pentru a se trece de la o sursă predominantă de energie, la alta. 

 În prezent, există scenarii privind dezvoltarea energetică mondială, unele vizând amplificarea utilizării 
energiilor neconvenționale, iar altele sporirea producției energiei nucleare. Una dintre variantele prognozei 
energetice apreciază că după anul 2030, energia nucleară și-ar putea spori ponderea în acoperirea 
necesităților în proporție de până la 40-50% din producția totală, ca urmare a creșterii importante a 
cantităților de energie consummate, și datorită epuizării treptate a petrolului și gazelor naturale. Unii 
specialiști contestă această orientare, alții o susțin - indiferent de opinii, în acțiunea pentru viitor trebuie să se 
construiască sisteme energetice viabile, capabile să satisfacă nevoile populației globului în secolul următor și 
dincolo de acesta. 

 În programele de cercetare-dezvoltare trebuie cuprinse problemele privind atât utilizarea optimă a resurselor 
de energie primară și dezvoltarea unor resurse secundare de energie, cât și problemele privind gospodărirea 
rațională a energiei, perfecționarea tehnologiilor, în special ridicarea randamentelor energetice ale utilajelor 
etc.  

“Aproape toate aceste probleme de maximă actualitate au fost abordate în paginile acestei serii, care și-a 
propus să devină o platformă de comunicare inter și multidisciplinară, între cei ce lucrează în domeniul 
producerii, transportului și distribuției energiei, precum și cei din unitățile utilizatoare. Având convingerea că 
prin publicarea aceastei serii se răspunde unor necesități reale, în viitor se așteaptă materializarea intențiilor 
de a asigura apariția unor noi volume, în care să fie oglindite realizări și perspective semnificative în domeniul 
energiei” (Prof. dr. ing. Gheorghe Badea). 

Conferința internațională “Hydrogen Production ICH2P-2019 (ICH2P-2019)” este o conferință 
multidisciplinară privind producția de hidrogen prin diferite metode termice, chimice, biologice, etc., precum 
și utilizarea acestuia în diferite sisteme, inclusiv pile de combustie.  

Conferința “Ştiinţa Modernă și Energia” a fost organizată începând cu anul 1981, cu scopul de a servi drept 
platformă multidisciplinară pentru schimbul de idei între academicieni, cercetători și ingineri care lucrează în 
companii de energie ce operează pe întregul lanț - de la producție, stocare, transport, și până la utilizare. 
Interesul susținut de specialiștii în materie, energia ca problemă globală a umanității, în conformitate cu 
protecția mediului, a dus la decizia de a organiza această conferință în fiecare an, fără întrerupere, din 1981 
până în 2019. 

ICSI Rm. Valcea a fost co-organizator al celor două evenimente, și și-au adus aportul prin susţinerea personalului 
științific și tehnic, participând la organizarea conferințelor plenare, a secțiunilor științifice, a secretariatului 
conferinței, asigurarea mobilității invitaților la conferință sau distribuirea unor materiale promoționale.  

Colectivul ICSI Rm. Vâlcea care a participat la ICH2P-2019 a avut prilejul de a fi implicat într-un forum de 
schimburi de idei, de informații științifice și tehnice, de diseminare a noilor direcții de cercetare în domeniile 
producției și utilizării hidrogenului, de prezentări ale direcțiilor viitoare și priorităților din economia 
hidrogenului.  

Temele conferinței au abordat subiecte tehnice, de la conversia combustibililor fosili, la utilizarea surselor 
regenerabile de energie și a energiei nucleare pentru producerea de hidrogen. 

Lucrările acceptate și prezentate în cadrul ICH2P-2019 au publicate, sub formă de rezumate, într-un volum al 
conferinței cu ISBN. Lucrări de înaltă calitate și cu valoare științifică au fost luate în considerare într-o formă 
extinsă pentru publicarea în revista “International Journal for Hydrogen Energy”. 

Programul conferinţei a cuprins: 
• Deschiderea oficială, la care a participat și dl. Prof. Dr. Ibrahim Dincer, Vicepresedinte IAHE; 

• Alocuţiuni ale membrilor Prezidiului; 
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• Lecturi plenare; 

• Lecturi invitate şi comunicări ştiintifice ORAL; 

• Sesiuni de comunicări ştiinţifice POSTER; 

• Workshop – SME;  

• Întrunirea Asociaţiei pentru Energia Hidrogenului din România (H2 Romania); 

• Standuri expoziţionale de produse/echipamente; 

• Discuţii şi analize referitoare la contractele aflate în derulare între diverși parteneri. 

 

 
 
Paginile Web ale conferinței au fost: www.icsi.ro/ICH2P2019 și www.ich2p.org . 
 
 

Topici abordate 

· Aspecte biologice ale producției de hidrogen 

· Coduri și standarde 

· Producție de hidrogen cu energie solară 
concentrată 

· Demonstrații în țările în curs de dezvoltare 

· Educație și formare pentru hidrogen 

· Electroliză 

· Impactul asupra mediului și pile de combustie 

· Procese de gazeificare și politici guvernamentale cu 
privire la hidrogen 

· Atenuarea gazelor cu efect de seră cu ajutorul 
hidrogenului 

· Economiea de hidrogen și infrastructura de 
hidrogen 

· Metodele de producere a hidrogenului și stocarea 
hidrogenului 

· Tehnologii de hidrogen și vehicule cu hidrogen 

· Perspective internaționale despre hidrogen 

· Evaluarea ciclului de viață și costuri 

· Materiale pentru sisteme de Hidrogen& Modelare și 
simulare 

· Producția de hidrogen pe baza energiei nucleare 

· Potențial de hidrogen în țările în curs de dezvoltare 

· Regenerabile și utilizarea lor pentru hidrogen 

Keynote Speakers 
1. Gheorghe Badea, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; 
2. Ioan Așchilean, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; 
3. Ibrahim Dincer, Vice President for Strategy, International Association for Hydrogen Energy; 
4. Liviu Alexandru Sofonea, Universitatea Transilvania din Brașov; 
5. Nikolaos Lymperopoulos, Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking;  
6. Elena CARCADEA, ICSI Rm. Vâlcea; 
7. Gabriel Kamiel, University of Ontario Institute of Technology; 
8. Yunus A. Cengel, University of Nevada; 
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9. Tudor Prisecaru, UPB; 
10. Giuseppe Spazzafumo, University of Cassino and Southern Lazio; 
11. Ioan Iordache, ICSI Rm. Vâlcea. 

 
 

În cadrul programului ştiinţific au fost susţinute 100 de lucrări, înregistrând 216 autori, din 63 afilieri şi 25 ţări 
(Algeria, Belgia, Bulgaria, Canada, China, Republica Cehă, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, India, Iran, Italia, 
Japonia, Mexic, Maroc, Norvegia, Regatul Unit, Republica Coreea, România, Federaţia Rusă, Spania, SUA, 
Taiwan, Turcia.  Lucrările au avut un ridicat nivel ştiinţific şi au avut ca autori cercetători, cadre universitare şi 
specialişti afiliaţi la: AIR LIQUIDE France; Aksaray University; Atatürk University; Boreskov Institute of 
Catalysis, Novosibirsk; Budapest University of Technology and Economics; Center of Technology and 
Engineering for Nuclear Project; Centre de développement des énergies renouvelables Alger; Centre for Solar 
Energy and Hydrogen Research Baden-Württemberg (ZSW); Committee for the History and Philosophy of 
Science and Technology/Romanian Academy of Sciences; Çukurova University, Department of Hydrogen 
Technologies ÚJV Řež, plc; Dokuz Eylul University; Energy Research Institute, Nottingham; Frimann InnoSwiss; 
Gebze Technical University; German Aerospace Center (DLR); ”Ilie Murgulescu” Institute of Physical 
Chemistry, Bucharest; Indian Institute of Technology, Hyderabad; Inha Universtiy; Institut de Chimie et des 
Matériaux Paris-Est; Institute for Energy Technology, Norway; Institute of Catalysis, Bulgarian Academy of 
Sciences; Institute of Physical Chemistry, PAS; Instituto Politécnico Nacional, ESIME-Culhuacan; Instituto 
Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C.; Iran University of Science and Technology; İskenderun 
Technical University; Isparta University of Applied Sciences; Istanbul Medeniyet University; Koç University; 
Korea Institute of Energy Research (KIER); Korea Research Institute of Ships & Ocean Engineering; KTH Royal 
Institute of Technology; McGill University; National Chiao Tung University; National Institute for Cryogenics 
and Isotopic Technologies ICSI-Rm. Valcea; National Institute for Research & Development of Isotopic and 
Molecular Technologies; Norwegian Institute for Nature Research, Norway; Norwegian University of Science 
and Technology (NTNU); Novosibirsk State Technical University; Recep Tayyip Erdogan University; Romanian 
Association for Hydrogen Energy; Saarland University and KIST Europe; SINTEF, Norway; Şırnak University; 
T&T Energy București; Technical University of Catalonia – BarcelonaTech; Technical University of Civil 
Engineering Bucharest; Technical University of Crete; Transilvania University of Brașov; TUBITAK Marmara 
Research Center; UNICAT Ltd; Universitatea Politehnica București; Universitatea Politehnica Timișoara; 
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi; Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti; Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca; Université Paris Est, Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est; University of 
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Isfahan; University of Ontario Institute of Technology; University of Western Macedonia; Westfälische 
Hochschule University of Applied Sciences; Yıldız Technical University, Yildiz. 
 

 

q Editarea revistei “Progress of Cryogenics and Isotopes Separation”, volumul 22, nr. 1 şi 2/2019, ISSN: 
1582-2527. 

Vol. 22, issue 1 Vol. 22, issue 2 

 

· Mathematical Model of a Heat Exchanger Working with 
Different Refrigerant Fluids 

· Overview of Tritium Activity in the Nuclear Fission 
Reactors 

· Deuterium Concentration On-Line Monitoring in the 
Heavy-Water Moderator of the Pik Reactor 

· Environmentally Friendly Methods for High 
Quality Lanthanum Cobaltite Perovskite 
Catalysts Synthesis 

· Simulation of a Mobile Charging Station Operational 
Mode Based on Ramnicu Valcea Area 

· GC–MS and Neutron Activation Investigations of 
MedicinaL Teucrium L. Species 

· Assessing the Origin of Vegetables Based on 1H/13C-NMR 
Profiling and Chemometrics: Preliminary Results  

· Distribution of Heavy Metals in Water and Sediments 
from Lakes of the Olt Watershed 

· Current Status on the Modified Zeolites Application in 
Wastewater Deppolution 

· Identification and Analysis of Tanins in Extracts from 
Walnuts Green Fruits and Leaves  

 

· Preliminary tests on a hydrogen isotope separation 
cryogenic facility, at the laboratory scale, within the 
"cryogenic laboratory" from ICSI Rm. Valcea 

· Determination of PID parameters for an LPCE 
process 

· Facile synthesis of nitrogen-doped graphene via 
eco-friendly microwave-assisted process 

· Titanium dioxide – based fiber anodes and their 
potential use in CR2032 coin cell lithium batteries 

· Assessment of PAHs levels in sediments and fish 
collected from artificial lakes on the course of Olt 
River, Romania: opti-misation and validation of the 
extraction methods 

· Reductive dechlorination of α-hexachloro-
cyclohexane by iron sulfide nanoparticles in batch 
experiments mimics its anaerobic biodegradation in 
environment - preliminary results 

· Optimized method for producing meso-porous 
silica from incineration ASH 

· Carbon nanofibers pt-embedded manu-factured 
through electrospinning 

 
 

q ANELIS PLUS 

INC-DTCI – ICSI Rm. Vâlcea este membru fondator al AsociaƋiei UniversităƋilor, Institutelor de Cercetare-
Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România – ANELIS PLUS – Acces naƋional electronic la 
literatura ştiinƋifică şi de cercetare. AsociaƋia ANELIS PLUS activează cu scopul reprezentării cerinƋelor de 
informare şi documentare a universităƋilor, institutelor de cercetare-dezvoltare şi bibliotecilor centrale 
universitare prin achiziƋia de resurse electronice de informare ştiinƋifică destinate ȋnvăƋământului şi cercetării. 

In acest sens, INC-DTCI – ICSI Rm. Vâlcea este parte prin Contract subsidiar, la implementarea proiectului 
“Acces naƋional electronic la literatura ştiinƋifică pentru susƋinerea sistemului de cercetare şi educaƋie din 
România – Anelis Plus 2020”, proiect co-finanƋat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Programul OperaƋional Competitivitate 2014-2020. 

In cadrul proiectului, institutul beneficiază de acces la resurse ştiinƋifice de informare şi documentare 
abonate. 

 

q BIBLIOTECA INC-DTCI – ICSI Rm. Vâlcea 
 

PUBLICAȚII INTERNE - 2019 
Nr. crt. Titlu  Editura ISSN 

1 Revista de Chimie Biblioteca Chimiei 1582-9049 

2 Materiale Plastice Biblioteca Chimiei 0025-5289 

3 Revue Roumaine de Chimie Academiei Romane 0035-3930 

4 Romanian Journal of Physics Academiei Romane 1221-146X 

5 Romanian Reports in Physics Academiei Romane 1221-1451 
 

CĂRȚI - 2019 
Nr. crt. Titlu  Editura ISBN 

1 
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 la Râmnicu 
Vâlcea. Documente inedite 

Asociaţia Rebedit 978-973-0-27718-0 

2 Recent Developments in Cryogenics Research Nova Science Publishers 978-1-53614-903-6 

3 Scanning Electrochemical Microscopy  CRC Press, Taylor&Francis Group 978-1-4398-3112-0 

4 
Repere Analitice în Autentificarea vinurilor 
Romaneşti 

Editura Universităţii “Lucian Blaga” 
din Sibiu 

978-606-12-1660-4 
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5 
Cercetări privind îmbogăţirea izotopului 235U şi 
separarea izotopului 15N prin schimb izotopic 

Casa Cărţii de Ştiinţă  978-606-17-1495-7 

 
 

 
 

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

Nu este cazul.  
 
 
 

12. Concluzii 
 

 
În anul 2019, ICSI Rm. Vâlcea a continuat acţiunile pentru dezvoltarea capacităţii de cercetare şi a 
personalului din cercetare, urmărind o serie de obiective fundamentale: 

· Dezvoltarea cunoaşterii, respectiv obƋinerea unor rezultate valoroase, competitive pe plan european/ 
internaƋional, având ca scop creşterea vizibilităƋii institutului şi a gradului de transfer a rezultatelor ȋn 
economie şi societate. 

· Realizarea unui cadru operaƋional, capabil a rezolva printr-o cercetare performantă în probleme de baza 
legate de noi energii şi impactul asupra mediului. 

· Creşterea competitivităƋii institutului prin dezvoltarea infrastructurii, inovare şi transfer de cunoştinƋe ȋn 
practica economică, vizate fiind cercetările aplicative pentru rezolvarea de probleme de interes local, 
regional şi naƋional, sau formulate de agenƋi economici. 

· Formarea unor grupuri de lucru cu masă critică pentru fiecare topică din programul de cercetare al 
institutului. 

· Dezvoltarea de metode, tehnici şi soluƋii la problemele legate de sănătate, mediu şi ȋn general, de 
creştere a calităƋii vieƋii. 

· Gestionarea cu atenƋie mărită a resurselor financiare publice (inclusiv fondurile structurale) şi private 
alocate institutului. 

 
 

 

 
 
 

 

13. Perspective/Priorităţi pentru perioada următoare de raportare 
 

 
Prioritățile  pentru  perioada următoare sunt în principal cele cuprinse în strategia de C-DI a INC-DTCI - ICSI 
Rm. Vâlcea  ce are la bază direcțiile principale de C-DI ale institutului în consens cu Strategia Națională de C-DI 
pentru perioada 2017-2022 și cu Noul Program Cadru al UE pentru C-DI, HORIZON 2020. Astfel, activitățile 
sunt focalizate cu prioritate către următoarele obiective strategice: 

· cercetări în domeniul criogeniei, materialelor şi echipamentelor asociateˇ 

· tehnologii de separare izotopică pentru susţinerea Programului Naţional Nuclear; 

· tehnologii energetice ale hidrogenului; 

· tehnologii de stocare a energieiˇ 

· mediul, calitatea vieții şi securitatea alimentarăˇ 

· transfer tehnologic şi servicii de specialitateˇ 

· dezvoltarea infrastructurii de cercetare şi inovareˇ 

· creşterea competitivităţii şi alinierea ICSI Rm. Vâlcea la politicile specifice ale Uniunii Europene prin 
dezvoltarea capacităţii de asimilare a tehnicilor şi tehnologiilor avansateˇ 

· dezvoltarea sistemului de gestionare a resurselor financiare publice (inclusiv fondurile structurale) şi 
private alocate cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării din ICSI Rm. Vâlceaˇ 

· dezvoltarea resursei umane din sfera activităţilor de cercetare prin stimularea formării şi dezvoltării 
tinerilor cercetători şi a colectivelor de cercetare de înaltă performanţăˇ 
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· amplificarea participării comunităţii ştiinţifice la Programele de Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică ale 
Comunităţii Europene. 

Acestea sunt susţinute de o serie de activităţi conexe ale institutului ce au drept scop sprijinirea în continuare 
a muncii de cercetare prin: 

· realizarea şi implementarea unui sistem de calitate care să permită oferirea de produse şi servicii la 
standarde internaţionale; 

· schimbul de informaţii şi date ştiinţifice cu cercetători şi specialişti din străinătate; 

· recunoaşterea pe plan internaţional a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare;  

· dezvoltarea cooperării internaţionale cu institute de cercetare şi firme în domeniu; 

· cresterea vizibilităţii şi indexării revistei "Progress of Cryogenics and Isotopes Separation", prin 
adoptarea unei noi strategii editoriale; 

· afilierea cercetătorilor şi specialiştilor din institut la diverse organizaţii de specialitate din ţară şi 
străinătate; 

· participarea la târguri, saloane şi expoziţii naţionale şi internaţionale cu rezultate ale cercetării, inovării şi 
dezvoltării tehnologice. 

Susţinerea Programului Național Nuclear (fisiune și fuziune) se axează pe dezvoltarea: tehnicilor de separare, 
purificare, transport și stocare a tritiului; tehnologiilor și echipamentelor de separare, purificare înaintată și 
lichefiere a gazelor; metodelor de măsurare a conținutului de tritiu în eșantioane de sedimente, aer, apa, 
vegetație, produse agricole și animaliere. De asemenea, se au în vedere: 

· perfecţionarea sistemelor de securitate la instalaţia de procesare tritiu; 

· perfecţionarea pregătirii personalului de operare a instalaţiei; 

· extinderea participării institutului la programele internaţionale ale fuziunii nucleare (EUROATOM, ITER, 
JET). 

Suportul acestor obiective este asigurat de laboratoarele și colectivele componente ale Instalației Pilot 
Experimentală pentru Separarea Tritiului și Deuteriului – ICSI Nuclear. 
 
Elementele strategice ale Programului de C-DI al INC-DTCI - ICSI Rm.Vâlcea 

a. Cercetări în domeniul criogeniei, materialelor şi echipamentelor asociate 
Activitatea de cercetare în criogenie se va axa pe trei direcţii de bază, respectiv: 

· dezvoltarea de soluţii, concepte, proiecte şi prototipuri în domeniul temperaturilor joase şi criogenice, 
inclusiv prin atragerea şi pregătirea resursei umane existente şi viitoare; 

· investigarea materialelor, dezvoltarea direcţiei de tratamente termice la temperaturi joase şi criogenice; 

· Iiniţierea activităţii de realizare a unui Laborator (Centru) de cercetare de excelenţă în domeniul refrigerării 
şi criogeniei utilizând şi dezvoltând aplicaţiile interdisciplinare bazate pe criogeneratoarele de azot, 
hidrogen şi heliu lichid. 

 
b. Tehnologii de separare izotopică pentru susţinerea Programului Naţional Nuclear - fisiune şi fuziune 
Experienţa dobândită în domeniul separărilor izotopice şi în dezvoltarea tehnologiilor de separare a tritiului 
constituie baza pentru continuarea activităţilor de cercetare în domeniul nuclear, combinate în două direcţii 
de bază după cum urmează: 

· Tehnologii, materiale şi echipamente noi în tehnologiile tritiului - se are în vedere dezvoltarea în cadrul 
Instalaţiei Pilot Experimentală pentru Separarea Tritiului şi Deuteriului (PESTD) de procese noi şi soluţii 
îmbunătăţite pentru separări izotopice. Se propune abordarea unor tehnologii noi de separare izotopică 
utilizând noi metode sau combinarea unor metode existente în scopul eficientizării separării, precum şi 
dezvoltarea de materiale aferente transferului izotopic (catalizatori, umpluturi). Totodată, se are în vedere 
dezvoltarea suportului necesar proceselor tehnologice - senzoristică, metode şi mijloace de analiză de 
proces, etaloane tritiu, etc. Domeniul de utilizare al rezultatelor cercetărilor este legat atât de fuziune, 
prin proiectele majore aflate în derulare (ITER, instalaţii DEMO) cât şi fisiune prin recuperarea tritiului în 
reactoarele CANDU şi nu numai. 
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· Radioecologia şi radioprotecţia tritiului - cele mai multe dezvoltări şi cercetări cu privire la contaminarea 
personalului şi a mediului cu tritiu sunt concentrate pentru identificarea mecanismelor de transfer al 
tritiului în mediu utilizând diverse metode de analiză a tritiului de nivel scăzut. 

· Dezvoltarea studiilor şi cercetărilor în domeniul criogeniei, materialelor şi echipamentelor asociate - 

creşterea siguranţei şi fiabilităţii în exploatare a instalaţiilor de distilare criogenică pentru separarea 
tritiului şi deuteriului prin experimentarea, proiectarea şi realizarea unui sistem de purificare înaintată a 
gazului de proces; monitorizarea activă a impurităţilor din gazul tritiat, a produşilor de reacţie, precum şi a 
heliului utilizat în procesul de refrigerare/lichefiere. Se va urmări îmbunătăţirea eficienţei proceselor de 
distilare prin realizarea de cercetări teoretice şi experimentale privind dezvoltarea unor echipamente noi 
specifice coloanelor şi proceselor de distilare criogenică (condensator, fierbător, schimbătoare de 
căldură). Toate acestea vor conduce la elaborarea de baze de date, studii de risc, sisteme de analiză 
integrată şi proceduri specifice de operare, pentru instalaţii criogenice. 
 

c. 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 în realizarea de 
aplicaţii/sisteme portabile (generatoare portabile de energie) şi staţionare (surse de putere pentru situaţii 
de urgenţă. Implementarea acestor aplicaţii va conduce la transferul către mediul privat. 

· Dezvoltarea de noi materiale pentru pilele de combustibil PEM vizează realizarea de noi electrozi 
neconvenţionali pe bază de materiale grafenice, de noi structuri de ansambluri membrană-electrod (MEA) 
bazate pe nanomateriale carbonice cu un conţinut de Pt diminuat, obținerea de noi straturi de difuzie a 
gazelor produse din nanofibre carbonice filate, ca soluție la variantele comerciale actuale de GDL, dar şi 
dezvoltarea şi identificarea de membrane cu conductivitate îmbunătăţită pentru un domeniu variat de 
condiţii de operare funcţie de aplicaţie; 

· Dezvoltarea de soluţii pentru mobilitatea hibridă propune: (i) derularea de cercetări experimental-
demonstrative care să conducă la modele funcţionale şi să confirme gradul de pregătire tehnică şi 
comercială a vehiculelor bazate pe hidrogen dar şi hibride; şi (ii) dezvoltarea de cercetări care să conducă 
la realizarea unor staţii de alimentare cu hidrogen şi/sau energie electrică. Se urmărește crearea cadrului 
tehnologic de dezvoltare “Mobilitate alternativă” prin transformarea experienței deja acumulate într-
o tehnologie de propulsor alternativ cu emisii zero, hibrid electric-hidrogen, cu un TRL (5-6) apropiat 
transferului tehnologic către piață. Este vizată, de asemenea, și dezvoltarea de modele funcționale de 
vehicule electric utilitare. 

 
d. Tehnologii de stocare a energiei 

· Stocarea energiei utilizând hidrogenul sau metanul propune implementarea de tehnologii suport în 
vederea asigurării tranziţiei energetice şi integrarea energiei din surse regenerabile în zone de interes 
precum comunităţile izolate. Se urmăreşte dezvoltarea de materiale şi electrolizoare PEM, precum şi 
elaborarea de cercetări exploratorii pentru tehnologia de stocare a energiei pe baza hidrogenului. 

· Stocarea energiei utilizând bateriile Litiu-ion pentru aplicaţii mobile, portabile şi staţionare propune 
găsirea de noi variante optimizate de baterii Litiu-Ion, dezvoltarea de noi materiale şi arhitecturi pentru 
electrozi astfel încât să se atingă performanţele necesare şi pragul economic care le face viabile pentru 
aplicaţii diverse. Se propun cercetări avansate pentru dezvoltarea de materiale nanocompozite pe bază de 
carbon-siliciu (Si@CX) și pe bază de carbon-LTO (LTO@CX) pentru o nouă configurație hibridă Supercapacitor - 
Tehnologie Litiu-ion cu performanță mixtă de energie și putere, precum și dezvoltarea de electroliți solizi cu 
conductivitate ultra-ridicată și electrozi cu stabilitate ciclică îmbunătățită pentru bateriile solid-state. 

 
e. Mediul, Calitatea vieţii şi Securitatea Alimentară  
In conformitate cu cerinţele Sistemului de Management al Calităţii Laboratoarelor se va continua dezvoltarea 
capabilităţii institutului de a furniza servicii de măsurare/încercări/etalonări către mediul economic cu 
respectarea standardului SR EN ISO/CEI 17025. Aparatura de ultimă generaţie din dotarea laboratoarelor de 
cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic şi resursa umană calificată, vor asigura canalizarea 
eforturilor în domeniul vast al supravegherii mediului, calităţii vieţii şi securităţii alimentare. Tehnicile 
izotopice vor fi în continuare o sursă importantă de valoare adăugată la studii şi analize asupra factorilor de 
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mediu pe diferite intervale de timp. Dezvoltarea materialelor avansate structural va conduce la optimizarea 
tehnologiilor de control a poluării mediului şi a tehnologiilor de producere a energiei curate. 
 
f. Transfer tehnologic şi servicii de specialitate 
ICSI Bussiness devine începând cu anul 2019 entitatea specifică transferului tehnologic şi de cunoaştere la 
nivel de institut. Una dintre priorităţi priveşte identificarea soluţiilor/pârghiilor care să conducă la realizarea 
de spin-offuri sau parteneriate cu agenţi economici, împreună cu creşterea vizibilităţii ICSI Rm. Vâlcea la nivel 
naţional şi internaţional. 

 
Strategia forţei de muncă/resursei umane 
Resursa umană din cadrul institutului va fi definitorie pentru calitatea activității de cercetare. Realizarea 
grupelor de specialiști într-un climat de lucru profesionist rămâne condiția principală în abordarea fiecărei 
teme sau fiecărui proiect de cercetare indiferent de gradul de complexitate. 

Pentru a fi competitiv, ICSI Rm. Vâlcea focalizează asupra resursei umane o activitate de orientare spre piață și 
client, spre perfecționare și educație continuă. In strategia cu privire la resursa umană, o activitate de mare 
importanță este aceea de recrutare-angajare. In acest sens este necesară creșterea vizibilității ICSI Rm. Vâlcea în 
cadrul instituțiilor de învățământ superior din România, prin programarea unor vizite și prezentări științifice 
pentru studenții din anii terminali, în mod deosebit pentru cei care sunt specializați în domenii de interes pentru 
institut. 

Relația ICSI Rm. Vâlcea cu instituțiile de învăţământ superior va fi privită și în sensul laturii educative prin 
dezvoltarea unor lucrări de licență, de master și de doctorat. 

Un alt aspect al strategiei de resurse umane în ICSI Rm. Vâlcea se referă la acțiunile de instruire și formare 
profesională, menținerea la curent a personalului cu cele mai noi informații în domeniu. Se are în vedere 
abordarea profesională și transparentă a evaluării performanțelor personalului de cercetare și monitorizare 
anuală a gradului de satisfacție a acestuia. 

 
Activitatea Financiar – Contabilă 
Activitatea ICSI Rm. Vâlcea în domeniul economico-financiar pe anul 2019, a urmărit să asigure o relaţie 
activă şi de implicare pentru realizarea tuturor obiectivelor institutului.  
In acelaşi timp s-a avut în vedere realizarea obiectivului principal al activităţii financiar-contabile, respectiv 
înregistrarea în evidenţa contabilă şi fiscală a tuturor operaţiunilor patrimoniale ale institutului. Pentru  
realizarea obiectivului său, activitatea finaciar-contabilă a fost astfel organizată încât să asigure obţinerea de 
informaţii contabile utile activităţii de management şi de informare. Informaţia financiar-contabilă este în 
măsură să ofere date cu privire la toate activităţile desfăşurate de către institut.   

S-a urmarit  armonizarea activităţilor în contextul prevederilor ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 
1802/2014 privind aplicarea directivelor Uniunii Europene. Astfel, s-a acţionat cu precădere pentru 
respectarea legislaţiei în vigoare privind:  
- evoluţia patrimoniului propriu şi public al statului, 
-  datoriile şi contribuţiile faţă de bugetul consolidat al statului; 
- urmarirea derularii activităţilor de cercetare pe baza contractelor încheiate; 
- sprijinirea dezvoltării iniţiativelor gen “Incubator Tehnologic şi de Afaceri”  

În domeniul financiar-contabil, ICSI Rm. Vâlcea a respectat legislaţia din domeniu privind angajarea 
cheltuielilor conform structurii contractuale şi limitele prevăzute în contractele de finanţare şi în Bugetul de 
venituri şi cheltuieli propriu. 

Având în vedere prevederile Legii 227/2015, CODUL FISCAL privind tratamentul fiscal al activităţilor de 
cercetare-dezvoltare din Planul Naţional, precum şi a celor finanţate în regim internaţional, ICSI Rm. Vâlcea a 
acordat o atenţie speciala gestionării stricte a activităţilor desfăşurate în proiectele de cercetare-dezvoltare.  

Altă direcţie de acţiune în domeniu a fost gestionarea cu o foarte mare atentie  a cheltuielilor indirecte ale 
institutului.   
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O componentă esenţială a strategiei în domeniul financiar-contabil s-a referit la exercitarea controlului 
financiar prin cele două componente: controlul financiar preventiv şi controlul financiar de gestiune. 

 
Managementul General 
Priorităţile şi obiectivele Strategiei ICSI Rm. Vâlcea pentru anul 2019 au în vedere evoluţia politicii 
guvernamentale în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării precum şi politica Europeană 
în sistemul de cercetare-dezvoltare. Pentru a asigura contribuţia ICSI Rm. Vâlcea la integrarea României în 
spaţiul European de Cercetare se va urmări ca obiectiv prioritar amplificarea participării comunităţii ştiinţifice şi 
tehnice din institut atât la programele naţionale cât şi la programele europene/internaționale. 

Direcţiile de cercetare prezentate în Strategia ICSI Rm. Vâlcea deschid oportunităţi pentru dezvoltarea 
parteneriatelor şi colaborărilor la nivel naţional şi european/internaţional. În acelaşi timp, în preocupările 
legate de managementul strategiei un loc aparte îl ocupă identificarea/găsirea fondurilor de finanţare a 
activităţilor viitoare. Sursele de finaţare pot fi asigurate prin: (a) alocări de la buget în cadrul Planului Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare,  şi Programului Nucleu; (b) fonduri atrase de la agenţi economici; (c) 
fonduri structurale; și (c) participarea la proiecte de cercetare-dezvoltare din cadrul Programelor Europene şi 
la colaborări bilaterale. 

Pentru promovarea rezultatelor de cercetare, precum şi a invenţiilor, ICSI Rm. Vâlcea va participa în mod 
consecvent la târguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale, precum şi la Workshop-uri, simpozioane, 
conferinţe, congrese, etc. Se vor edita materiale promoţionale cu rezultatele activităţii de cercetare-
dezvoltare care pot fi aplicate în mediul socio-economic. 

În contextul dezvoltării domeniilor de înaltă tehnologie ce vor fi promovate prin Strategia institutului, se va 
urmări adoptarea standardelor europene şi internaţionale precum şi extinderea serviciilor pentru testare, 
etalonare, certificare, expertizare, control şi inspecţie la diverşi agenţi economici. 

Un loc aparte îl va ocupa promovarea în continuare a strategiei ICSI Rm. Vâlcea în sfera resurselor umane prin 
dezvoltarea profesionalismului în cercetare-dezvoltare şi a schimbului de specialişti la nivel naţional şi 
european/internaţional. 

În acelaşi timp, ICSI Rm. Vâlcea îşi arată disponibilitatea de a reprezenta în continuare, prin specialiştii săi, 
România la organismele de specialitate ale Directoratului General de Cercetare de pe lângă Comisia 
Europeană şi de a implementa directivele europene în institut/România în ceea ce priveşte domeniile 
specifice de activitate ale institutului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




