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ªtiinþa captează din ce în ce mai multă atenþie din partea publicului 
larg, subliniind tot mai mult valoarea intrinsecă pe care cercetarea 
ştiinþifică, fie ea de tip fundamental, exploratoriu sau aplicativ-tehnolo-
gic, o are pentru societate. 

Discutăm despre o relaþie caracterizată de dualitate şi dinamism, 
acþiunile societăþii exercitând efect în domeniile unde activează cercetarea 
ştiinþifică, fiind în acelaşi timp influenþate de nivelul de cunoaştere rezul-
tat ca urmare a progresului ştiinþific, iar aplicativitatea cercetării este 
indiscutabil dictată de necesităþile societăþii. 

Toate aceste elemente constituie nucleul strategic al Institutului 
Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi 
Izotopice – ICSI Râmnicu Vâlcea.

Mihai Varlam

Director General 
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Science raises increasing attention from a wide audience, emphasizing 
the intrinsic value that research, either fundamental, exploratory or 
technological-applicative, has for a sustainable development of society.

The relationship between society and research is a dynamic one, in 
which the society influences the domains of research and is also influenced 
by the level of knowledge achieved through scientific progress, whereas 
the applicability of research is undoubtedly dictated by society’s needs. 

All these key elements are at the core of the National Research and 
Development Institute for Cryogenic and Isotopic Technologies – 
ICSI Râmnicu Vâlcea.

Mihai Varlam

General Manager
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Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Crio-
genice și Izotopice – ICSI Râmnicu Vâlcea este o unitate de cercetare 
științifică, aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării. 

INC-DTCI-ICSI Rm. Vâlcea a fost fondat în anul 1970, sub denumi-
rea de Uzina „G” Rm. Vâlcea, ca instalație industrială pilot, experimen-
tală. Cercetările efectuate au fost finalizate prin brevetarea tehnologiei 
de producere a apei grele și valorificarea ei la proiectarea și construcția 
Uzinei de apă grea ROMAG din Drobeta-Turnu Severin. În anul 1991, 
Uzina „G” a fost reorganizată ca Institut de Criogenie și Separări Izo-
topice, care în anul 1996 a fost acreditat ca unitate componentă a 
sistemului de cercetare-dezvoltare de interes național.

Activitatea consacrată a Institutului poartă amprenta personalității 
celor care au condus și conduc organizația, într-o admirabilă continu-
itate, pe coordonatele unei autentice creativități științifico-tehnice: 
acad. Marius Peculea (în perioada 1970–1994), prof. univ. dr. Ioan 
Ștefănescu (din 1994 până în 2016) și dr. fiz. Mihai Varlam (din 2016 
până în prezent). 

Prin apartenența României la UE, în contextul eforturilor de inte-
grare în Spațiul European de Cercetare, INC-DTCI-ICSI Rm. Vâlcea are 
ca obiectiv prioritar creșterea participării comunității științifice naționale 
la Programele de Cercetare și Dezvoltare ale Comunită ții Europene. 

În prezent, INC-DTCI-ICSI Rm. Vâlcea urmează un amplu program 
intern de promovare a inovării științifice și tehnologice, prin care se 
urmărește valorificarea în producție a rezultatelor prin transfer tehno-
logic, potrivit orientării fundamentale a activităților specifice în conso-
nanță cu cerințele societății. 
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The National Research and Development Institute for Cryogenic 
and Isotopic Technologies – ICSI Râmnicu Vâlcea is a scientific research 
unit coordinated by the Ministry of Education and Research. 

INC-DTCI-ICSI Rm. Vâlcea was founded in 1970, under the name 
of Uzina ”G” Rm. Vâlcea, as an experimental industrial pilot plant. 
The research activities were completed by the patenting of the heavy 
water production technology and its use in the design and construction 
of the ROMAG heavy water plant in Drobeta-Turnu Severin. In 1991, 
Uzina ”G” was reorganized as the Institute for Cryogeny and Isotopic 
Separation, which in 1996 was accredited as a component of the 
national research and development system.

The well-established activity of the Institute is shaped by the 
personalities of those who have proudly led it and those who continue 
to lead it today, with scientific prowess and creativity: acad. Marius 
Peculea (between 1970 and 1994), prof. univ. dr. Ioan Ștefănescu 
(from 1994 to 2016) and dr. Mihai Varlam (from 2016 to present).

Through Romania’s membership of the European Union, in the 
context of efforts to integrate into the European Research Area, 
INC-DTCI-ICSI Rm. Vâlcea pursues as a priority objective the increase 
of the scientific community’s participation in the European Community 
Research and Development Programs.   

 
Today, INC-DTCI-ICSI Rm. Vâlcea is pursuing an extensive internal 

program to promote scientific and technological innovation, which 
aims to capitalize the results on the production market, by technological 
transfer, according to the fundamental orientation of specific activities 
in line with the requirements of society.
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ISTORIA ICSI
1970
E fondată Uzina „G”, ca „uzină-pilot ex-
perimentală pentru producția de sulfuri 
de hidrogen”.

1976
Apa grea cu o concentrație de 99,8% D 
(D + H) e produsă pentru prima dată în 
România, ducând la consacrarea și recu-
noașterea Uzinei „G”.

1977
Cunoașterea și experiența dobândite la 
Uzina „G” în domeniul separării izotopi-
lor conduce la un nou domeniu de inte-
res: criogenia și tritiul.

1988
Este emis brevetul tehnologic pentru 
apă grea, pe baza cererii depuse în 
1976. Brevetul e folosit pentru proiecta-
rea și construirea instalației de apă grea 
ROMAG, în Drobeta-Turnu Severin.

1991
Uzina „G” devine Institutul pentru Crio-
genie și Separare Izotopică (ICSI).

1996
ICSI e acreditat ca Institut Național, cu 
denumirea: Institutul Național de Cerce-
tare-Dezvoltare pentru Tehnologii Crio-
genice și Izotopice – ICSI Râmnicu Vâlcea.

1997
Instalația-pilot experimentală pentru 
separarea tritiului și deuteriului devine 
de Interes Național, cu misiunea de a 

realiza tehnologie pentru detritierea 
apei grele utilizate ca moderator în re-
actoarele nucleare CANDU și de a testa 
materiale și echipamente specifice uti-
lizate în mediu tritiat și la temperaturi 
de criogenare.

2009
E inaugurat Centrul Național pentru Hi-
drogen și Pile de Combustibil (CNHPC), 
cu misiunea de a implementa, a dezvolta 
și a disemina în România tehnologii ba-
zate pe hidrogen.

2012
Se înființează Laboratorul de Tempera-
tură Joasă pentru Aplicații Energetice 
pentru Fluide Criogenice (CRYO-HY), cu 
scopul cercetării avansate a proceselor 
de lichefiere, stocare și transport fluide 
(în principal hidrogen și heliu), cu apli-
cații directe în domeniul energiei.

2014
Centrul Național pentru Hidrogen și Pile 
de Combustibili devine Instituție de In-
teres Național, ca instalație de asistență 
dotată cu infrastructura necesară pentru 
a permite cercetarea hidrogenului în sco-
 puri energetice.

2015
Laboratorul de Cercetare pentru Stoca-
rea Energiei (ROM-EST) e considerat un 
catalizator pentru stocarea energiei, cu 
activități de cercetare concentrate pe 
depozitarea chimică, electrochimică și 
termică.
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ICSI HISTORY
1970
Uzina ”G” was founded as ”Experimental 
Pilot Plant for Hydrogen Sulphide Pro-
duction”.

1976
Heavy water with a concentration of 
99.8% D (D+H) was produced for the 
first time in Romania, leading to the esta-
blishment and recognition of Uzina ”G”.

1977
Knowledge and experience gained at 
Uzina ”G” in the field of isotope separa-
tion led to a new field of interest: cryo-
genics and tritium.

1988
The heavy water technology patent was 
issued based on the application sub-
mitted in 1976. The patent was used for 
the design and construction of ROMAG 
heavy water plant in Drobeta-Turnu Severin.

1991
Uzina ”G” became the Institute for Cryo-
geny and Isotopic Separation (ICSI). 

1996
ICSI was accredited as national institute 
under the new name of The National 
Research and Development Institute for 
Cryogenic and Isotopic Technologies – 
ICSI Rm. Vâlcea.

1997
The experimental pilot plant for tritium 
and deuterium separation becomes 

National Interest Facility, with the mis-
sion of achieving the technology for 
heavy water detritiation used as mode-
rator in CANDU nuclear reactors and of 
testing the specific materials and equip-
ment used in tritiated environment, at 
cryogenic temperatures.

2009
The National Center for Hydrogen and 
Fuel Cell (CNHPC) is launched with the 
mission to implement, develop and 
disseminate hydrogen-based technolo-
gies in Romania.

2012
The Low Temperature Laboratory for 
Energy Applications of Cryogenic Fluids 
(CRYO-HY) is established for advanced 
investigation of liquefaction processes, 
storage and transport of fluids (mainly 
hydrogen and helium) with direct appli-
cations in the field of energy.

2014
The National Center for Hydrogen and 
Fuel Cell becomes a National Interest 
Facility, being a support facility equipped 
with necessary infrastructure to allow re-
search of hydrogen for energy purposes.

2015
The Research Laboratory for Energy Sto-
rage (ROM-EST) is considered a catalyst 
for energy storage, with research activi-
ties focused on chemical, electrochemi-
cal and thermal storage.



ICSI

8

Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri (HCM) din 17.02.1970 se 
înființează, cu data de 01.03.1970, Comitetul de Stat pentru Energia 
Nu cleară (CSEN), având ca obiectiv principal realizarea Programului 
Nuclear Național (PNN). În aceeași HCM, cu aceeași dată, se înființează 
Uzina „G”, pentru producere și experimentare pilot. Prin HCM 197 din 
02.03.1970 se stabilește amplasarea Uzinei „G” pe platforma industri ală 
Govora, județul Vâlcea, cu denumirea „Instalație pilot experimen tală 
de fabricare a hidrogenului sulfurat”.
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The Foundation of Uzina ”G”, as ”Experimental Pilot Plant for Hydrogen Sulphide Production” – 
official papers, 1970.
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Ai aici şapte hectare unde poþi să construieşti in-
stalaþia care te interesează... 

Lucrările la Uzina „G” au început în primăvara anului 1970, odată cu vizita prof. Ioan Ursu, 
Președintele Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară 

Dr. Ing. Marius Peculea 
și Ing. Titus Beca 
pe amplasamentul 
viitoarei Uzine „G”

Dr. Eng. Marius Peculea
and Eng. Titus Beca
on the site of the future 
Uzina ”G”
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Work on Uzina ”G” began in the spring of 1970, subsequent to the visit of Prof. Ioan Ursu, Chairman 
of the State Committee for Nuclear Energy

Here you have 17 acres to give you plenty of 
space to build the plant you are interested in… 

Tractorul care a marcat începerea lucrului pe șantier
pe amplasamentul Uzinei „G” 

The tractor that marked the beginning of the construction work 
on the site of Uzina ”G”
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Fondatori și Mentori
Marius Sabin Peculea (n. 13 aprilie 1926)
Cluj-Napoca 
1949 – Absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facul-
tatea de Electromecanică
1966 – Titlul de Doctor în specialitatea Termodinamică 
1970 – 1994 – Director General Uzina „G” (INC-DTCI-ICSI 
Rm. Vâlcea)

Fondator al Uzinei „G”, aflat la conducerea acesteia în perioada 1970-1994, 
academicianul Marius Sabin Peculea este părintele apei grele. Fizician, cercetător, 
inginer, el este cel care a realizat instalaţia experimentală a Uzinei „G” pe baza 
propriilor studii și a avut un aport esențial în proiectarea, realizarea și dezvolta-
rea energetică performantă a sistemului complex de obţinere a apei grele. 

„Prin activitatea dumneavoastră și a colectivelor de cercetători pe care le-ați 
coordonat, prin cooperarea cu colectivele de valoroși ingineri proiectanți și de ingi-
neri din fabricație, ați asigurat o realizare autohtonă completă, de la cercetare la 
industrializare, astfel că, în acest domeniu, România – așa cum ați afirmat – a devenit 
o «țară industrială», diferit de alte domenii, în care «țara se industrializează» pe baza 
echipamentelor, instalațiilor sau licențelor cumpărate din state industriale. […] 

Viața și opera Acad. Marius Peculea reprezintă o pildă pentru semenii noștri, 
pentru tinerii care aspiră la o afirmare profesională.”

Cuvânt de răspuns al Prof. Univ. Em. Dr. Ing. Valeriu Jinescu  
la discursul de recepție al domnului Acad. Marius Sabin Peculea,  

intitulat „Drumul cercetării tehnologice către societate”

Ioan Ștefănescu (17 noiembrie 1948 - 25 iulie 2019)   
Târnăveni, jud. Mureș 
1971 - Absolvent al Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, 
Facultatea de Fizică 
1998 - Titlul de Doctor în Fizică, acordat de Institutul de Fizică 
Atomică București; conducător de doctorat: Acad. Marius 
Sabin Peculea
1994 - 2016 - Director General, INC-DTCI-ICSI Rm. Vâlcea

Personalitate a mediului academic românesc, de-a lungul carierei a îmbinat 
cu real success cariera știinţifică cu cea didactică, conducând la realizări de 



50

13

marcă ce au situat orașul nostru pe harta europeană a centrelor de cercetare de 
vârf, prin poziţia de nișă pe care Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – ICSI Rm. Vâlcea, aflat sub conduce-
rea sa mai bine de 20 de ani, a avut-o în domeniul energiei și mediului.

Ioan Ștefănescu a condus ICSI Rm. Vâlcea în rândul marilor centre de cerce-
tare ale Uniunii Europene și a reprezentat cu onoare și cinste Vâlcea și România 
în forurile științifice ale lumii. A creat, la Rm. Vâlcea, Cluj-Napoca și Pitești, o 
pepinieră de tineri cercetători și ingineri profesioniști și, fără doar și poate, actu-
ali și viitori oameni de excepție. 

A trăit cu convingerea că cea mai bună alegere pentru un om puternic este 
să dăruiască dezinteresat și și-a călăuzit profesia după motoul „O muncă asiduă, 
îndreptată către tot ceea ce este novator și de folos societăţii, asigură întot-
deauna succesul”. 

Benamin-Titus Beca (14 iulie 1941 – 31 august 1991)
Comuna Almașu Mare, sat Nădăștia, jud. Alba 
Institutul Politehnic „Gh. Asachi” Iași, Facultatea de Chimie 
Industrială – promoția 1965
1965 – angajat la Uzinele Sodice Govora
Din 1970 – angajat la Uzina „G”
1972 – 1991, Ing. Șef Uzina „G” 

„Pe Beca, un moț, l-am obținut prin transfer de la Uzina de Sodă, prin bunăvoința 
directorului Săvulescu, căruia i-am cerut să-mi recomande un inginer tânăr. […]

Într-o sâmbătă, la finele programului de lucru, la despărțire, Beca îmi spune că 
nu se simte prea bine, dar speră să ne revedem luni. N-a fost să fie așa. Dumi-
nică dimineața, pe la 6, soția lui Beca îmi dă un telefon, spunându-mi că Titus a 
decedat în timpul nopții. […] Uzina G avea un stâlp mai puțin. 

 Cu ocazia unui drum la Cluj, i-am cerut șoferului să ne abatem din drum, către 
Nădăștie. […] La școala din sat […] am avut o surpriză deosebită, observând o 
placă de marmură pe frontispiciul școlii, unde, cu litere de aur, scria «Aici a învățat 
dr. ing. Titus Beca, care a realizat apa grea pentru România» (am reprodus din 
memorie). Cu următorul drum la Cluj, am luat cu mine o fiolă cu apă grea, am 
trecut din nou prin Nădăștie, unde am lăsat-o la școală, pentru ca acei copii de 
moți să aibă mărturia activității lui Beca.”

La umbra Uzinei G – un pirat povestește, Acad. Marius Peculea 
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Founders and Mentors
Marius Sabin Peculea (born on the 13th of April 1926)
Cluj-Napoca 
1949 – Graduate of Politehnica University of Timișoara, Fa-
culty of Electromechanics
1966 – Doctor of Thermodynamics 
1970 – 1994, General Manager of Uzina ”G” (INC-DTCI-ICSI 
Rm. Vâlcea)

Founder of Uzina ”G”, and manager in the period 1970-1994, the academi-
cian Marius Sabin Peculea is the father of heavy water. Physicist, researcher, 
engineer, he is the one who made the experimental plant of Uzina ”G” based 
on his own studies and had an essential contribution in the design, building 
and development of the complex system of obtaining heavy water in an energy-
efficient way.

”Through your work and the research teams you have coordinated, coo-
perating with valuable teams of design and manufacturing engineers, you have 
ensured a complete local achievement, from research to industrialization, so 
that, in this field, Romania - as you said - has become an «industrial country», 
unlike other areas, in which «the country is industrializing» on the basis of 
equipment, facilities or licenses purchased from industrialized countries. […]

The life and work of the Acad. Marius Peculea is an example to everyone, and 
especially to young people who aspire to professional recognition.”

Ioan Ștefănescu (17th November 1948 – 25th July 2019)
Târnăveni, Mureș county  
1971 - Graduate of ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, 
Faculty of Physics
1998 - Doctor of Physics, title awarded by the Institute of 
Atomic Physics from Bucharest; doctoral supervisor: Acad. 
Marius Sabin Peculea
1994 - 2016 - General Manager, INC-DTCI-ICSI Rm. Vâlcea

A remarkable figure in the Romanian academic environment, he successfully 
combined his scientific career with the didactic one, leading to important 
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achievements that placed our city on the European map of top research 
centers, through the niche position in the field of energy and environment 
that the National Research and Development Institute for Cryogenic and 
Isotopic Technologies – ICSI Rm. Vâlcea, maintained for more than 20 years 
under his leadership.

Ioan Ștefănescu led ICSI Rm. Vâlcea among the great research centers of the 
European Union and represented with honor Vâlcea and Romania in the scien-
tific forums of the world. He created, in Rm. Vâlcea, Cluj-Napoca and Pitești, a 
group of young researchers and professional engineers that shall prove excep-
tional expertise in the future, as they do today. 

He lived by the belief that a strong man should give without expecting anything 
in return and guided his profession according to the motto ”Hard work, aimed at 
everything that is innovative and useful to society, always ensures success”.

Benamin-Titus Beca (14th July 1941 – 31st August 1991)
Almașu Mare commune, Nădăștia village, Alba county 
”Gh. Asachi” Polytechnic Institute of Iași, Faculty of Industrial 
Chemistry – class of 1965
1965 – employed at Uzinele Sodice Govora
Starting from 1970 - employed at Uzina ”G”
1972 – 1991, Senior Engineer at Uzina ”G”

”We got Beca by transfer from Uzina de Sodă, through the kindness of the 
director Săvulescu, to whom I asked to recommend me a young engineer. […] 

On a Saturday, at the end of the work schedule, before leaving, Beca told me 
that he was not feeling well, but he hoped to see me again on Monday. It wasn’t 
meant to be. On Sunday morning, around 6, Beca’s wife phoned and told me 
that Titus had died during the night. […] Uzina «G» had lost a great asset.

On the occasion of a trip to Cluj, I asked the driver to deviate from the road, 
to Nădăștie. […] And by the village school […] I had a special surprise, noticing 
a marble plaque on the frontispiece of the school, where it was written, in gold 
letters, «Here learned Dr. Eng. Titus Beca, who obtained heavy water for Roma-
nia» (I reproduced from memory). With the next trip to Cluj, I took a vial of heavy 
water with me, we passed through Nădăștie again, and I left the vial at school, 
so that those children could have the testimony of Beca’s activity.”
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Uzina „G” reprezenta un ansamblu de instalații pilot construite în 
baza proiectelor realizate la IPI Ploiești, cu scopul de a stabili tehnolo-
gia de separare și producere a apei grele. 
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Uzina ”G” consisted of a set of pilot plants built on the projects of IPI 
Ploiești, with the purpose of establishing the technology of separation 
and production of heavy water. 
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Ansamblul de instalații și data începerii producției fiecăreia a 

fost următoarea:

• Sulfura de sodiu: 20.11.1972

• Distilarea izotopică sub vid a apei: 18.12.1972

• Hidrogenul sulfurat: 

- proces discontinuu: 16.08.1973

- proces continuu: 03.06.1974

• Schimb izotopic biterm H2O–H2S: 22.05.1974

Instalațiile au fost omologate în 03.12.1974.
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The set of plants and the start of production for each of them was 

the following: 

• Sodium sulphide: 20.11.1972

• Water isotopic distillation under vacuum: 18.12.1972

• Hydrogen sulphide: 

– discontinued process: 16.08.1973

– continuous process: 03.06.1974

• H2O-H2S Bithermal isotopic exchange: 22.05.1974

The plants were approved on 03.12.1974.
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Distilarea izotopică sub vid a apei
Water isotopic distillation under vacuum
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Facla, montarea ultimului tronson
Gas flare, installing the last section
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Compresor de hidrogen sulfurat
Hydrogen sulphide compressor

Vas de hidrogen sulfurat
Hydrogen sulphide vessel
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Instalația de hidrogen sulfurat
Hydrogen sulphide plant  



ICSI

24

Instalația de hidrogen sulfurat, 
imagini din timpul construcțiilor
Zona schimbătoarelor de căldură

Hydrogen sulphide plant -  
images during the construction  

The heat exchangers area

1972 1972
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1972
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Schimb izotopic biterm H2O-H2S
Imagine din etapa de montaj, imagine etaj 2  
(coloana 305–306), aspect final  
și dinaintea demolării

H2O-H2S Bithermal isotopic exchange 
Image from the assembly stage, image  

of the 2nd floor (column 305-306), final result  
and before demolition

1972
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Vedere de ansamblu:  
Instalațiile de hidrogen sulfurat 
și schimb izotopic biterm H2O–
H2S, estacada. Pe fundal: CET Govora.
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Hydrogen sulphide plant and H2O-H2S  
bithermal isotopic exchange plant, scaffold.  

On the background: CET Govora. 
1972



ICSI

30

Vedere de ansamblu:  
Instalațiile de distilarea izotopică 
sub vid a apei, hidrogen sulfurat, 
schimb izotopic biterm H2O–H2S 
și grupul electric.
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Overview: 
The plants for water  
isotopic distillation  
under vacuum, hydrogen 
sulphide, H2O-H2S  
bithermal isotopic 
exchange  
and the electrical unit. 

1972
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Panoul de comandă
Control panel

1972
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Laboratorul de analize izotopice
The Laboratory for Isotopic Analysis

1972
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Echipamente de purificare  
și lichefiere hidrogen
Hydrogen purification and liquefaction equipment 

1972
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Laboratorul 
de testare  
a talerelor 
Tray testing  
laboratory

Laboratorul de testare a etanșărilor 
pentru pompele de proces

Seal testing laboratory for process pumps

1972

1972
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1972
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Standul de testare și desenul  
de ansamblu al compresorului  
de hidrogen sulfurat

The testing station and the assembly  
drawing of the hydrogen sulphide compressor

La realizarea acestuia au contribuit, alături de Uzina „G”:
- Politehnica din Timișoara (prof. G. Creța)
- Întreprinderea Hidromecanica din Brașov
- ITCM București
- Uzinele din Câmpina
- Electroputere Craiova
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Brevete selectate 
Selected Patents 
Nr. brevet Titlu brevet

62367  „Procedeu și instalație de obținere 
în flux continuu a hidrogenului sul-
furat de înaltă puritate”

62368  „Procedeu de curățire a unei instala-
ții biterme de schimb izotopic H2S–
H2O”

62370  „Procedeu de fabricare a apei grele 
prin schimb biterm H2S–H2O”

62374  „Coloană de distilare izotopică cva-
siadiabatică”

62375  „Procedeu și dispozitiv de reglare a 
refluxului pentru coloane de distilare”

62377  „Procedeu de fabricare a sulfurii de 
sodiu”

62378  „Procedeu de fabricare a hidroge-
nului sulfurat în sistem discontinuu”

62379  „Procedeu și instalație de fabricare 
a apei grele prin schimb izotopic 
biterm H2S–H2O”

69866  „Procedeu de oxidare a suprafețelor 
produselor metalice”

76953  „Dispozitiv de control asimetric pen-
tru protecția antipompaj a unui com-
presor centrifugal”

78668  „Procedeu și instalație pentru puri-
ficare a apelor reziduale de la fabri-
carea hidrogenului sulfurat”

83372  „Plutitor pentru traductor de măsu-
rare a nivelului de lichid coroziv la 
presiune și temperatură ridicată”

90073  „Dispozitiv pentru diminuarea efec-
tului de plângere a talerelor multi-
deversor”

90131  „Analizor de ioni pentru analiza izo-
topică a hidrogenului” 
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90382  „Procedeu și instalație pentru for-
marea unei depuneri protectoare 
cu conținut ridicat de pirită în insta-
lațiile de schimb izotopic biterm” 

90566  „Umplutură ordonată pentru echi-
parea coloanelor de separare a 
izotopilor”

90567  „Umplutură ordonată pentru echi-
parea coloanelor de separare a 
izotopilor”

93471  „Procedeu de recuperare rapidă 
a hidrogenului sulfurat în instala-
țiile industriale”

95871  „Metodă și aparat pentru măsura-
rea conținutului de lichid în 
spumă”

96678  „Presetupă cu film de lichid și 
bucșă flotantă”

101759  „Procedeu pentru protecția supra-
fe țelor din oțel carbon din instala-
țiile de fabricare a apei grele”

107558 C1  „Umplutură catalitică pentru arde-
rea amestecurilor stoechiome-
trice de hidrogen și oxigen”

107842 C1  „Procedeu de preparare a catali-
zatorilor de platină hidrofobi”

113386 C1  „Dispozitiv de etanșare mecanică 
pentru turbosuflante care vehicu-
lează hidrogen sulfurat”

113401 C1  „Dispozitiv de răcire a epruvetelor 
în vederea încercărilor la reziliență”

114911 C1  „Procedeu de curățire chimică a 
țevilor de oțel”

115129 C  „Procedeu de obținere a unui ad-
sorbant selectiv”

115367 C  „Procedeu de conservare a pro-
tec  țiilor anticorozive formate din 
sulfuri de fier”
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Consacrarea și recunoașterea 
activității Uzinei „G”:  
9 august 1976, când s-a produs 
prima apă grea în România,  
cu o concentrație de 99,8% D/H+D

Recognition of the activity of Uzina ”G”:  
August 9, 1976, when the first heavy water  

with a concentration of 99.8% D/H+D  
was produced in Romania 

Apa grea este apă care conține în proporție mult mai mare 
decât cea normală izotopul deuteriu al hidrogenului, sub forma 
D2O (²H2O) sau HDO (¹H²HO).

Prima extracție de apă grea s-a realizat la data de 9 august 
1976, după care instalația a funcționat în regim de producție, 
ea reprezentând în continuare ca element de verificare ex-
perimentală a cercetărilor privind tehnologia de separare a 
apei grele.

Transferul de tehnologie de la Uzina „G” la proiectant – 
IPROCHIM – s-a realizat prin cooperarea directă pe tot timpul 
de proiectare, execuție și punerea în funcțiune a fabricii de apă 
grea de la Drobeta-Turnu Severin.
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Heavy water contains a larger than normal amount of the water 
hydrogen isotope deuterium, as D2O (2H2O) or HDO (¹H²HO). 

The first extraction of heavy water was carried out on August 
9, 1976, after which the plant functioned as a production 
unit, constituting an experimental verification element of the 
researches on the technology of heavy water separation. 

The transfer of technology from Uzina ”G” to the designer – 
IPROCHIM – was achieved through direct cooperation throu ghout 
the design, execution and start-up of the heavy water plant from 
Drobeta-Turnu Severin.
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Combinatul Chimic „Drobeta” s-a înființat prin Decretul 400/ 
16.11.1979, având sediul în satul Răscolești, municipiul Dro-
beta-Turnu Severin, în subordinea Centralei de Produse Anorganice 
Râmnicu Vâlcea. Obiectul de activitate îl constituia fabricarea apei 
grele și a altor produse chimice. De-a lungul timpului, combinatul 
și-a schimbat modul de subordonare și, în final, numele său a de-
venit ROMAG-PROD. 

Capacitatea de producție a combinatului de apă grea este de 
360 tone/an D2O, iar întreaga producție este destinată centralei 
nucleare de la Cernavodă, care are în componență patru reactoare 
nucleare de tip CANDU, cu uraniu natural și apă grea. 

Procesul utilizat pentru fabricarea apei grele este schimbul izo-
topic la două temperaturi (30°C la coloana rece și 130°C la coloana 
caldă) în sistemul hidrogen sulfurat-apă (GS), proces studiat și ex-
perimentat în cadrul Uzinei „G” Râmnicu Vâlcea.
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The chemical unit ”Drobeta” was established by Decree 400/ 
16.11.1979, based in Rascolești village, Drobeta-Turnu Severin muni-
cipality, subordinated to the Râmnicu Vâlcea Anorganic Products 
Plant. The object of activity was the manufacture of heavy water and 
other chemicals. In time, the unit changed its subordination mode 
and its name became ROMAG-PROD. 

The production capacity of the heavy water unit is 360 tones/year 
D2O and the entire production is destined for Cernavodă nuclear 
power plant, which has four CANDU-type nuclear reactors, with natural 
uranium and heavy water. 

The production process for the heavy water is the isotopic exchange 
at two temperatures (30°C in the cold column and 130°C in the hot 
column) in the hydrogen sulphide-water system (GS), a process which 
has been studied and experienced within Uzina ”G” Râmnicu Vâlcea.
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ROMAG-PROD,  
în Drobeta-Turnu Severin
Instalații industriale 
Capacitate: 360 tone/an

ROMAG-PROD Drobeta-Turnu Severin  
Industrial plants  

Capacity: 360 tons/year
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Producerea și concentrarea apei grele se realizează în două instalații:

• Instalația de schimb izotopic, formată din patru linii de fabricație 
identice (module), fiecare având capacitatea de 90 tone/an D2O. 
Principalele utilaje din cadrul unei linii de schimb izotopic sunt un 
număr de 8 coloane de schimb izotopic, echipate cu talere de tip 
sită, dintre care șase coloane cu diametrul 5,3 m și înălțimea de 
60 m aferente Etajului 1 și două coloane cu diametrul 2,8 m și înăl-
țimea 80 m aferente Etajului 2. Restul utilajelor din instalația de schimb 
izotopic sunt cele specifice instalațiilor din industria chimică (schim-
bătoare de căldură, vase, pompe, compresoare centrifugale etc.). 
Instalația este montată în aer liber. 

• Instalația de îmbogățire finală prin distilare (DW), formată din 
două linii, fiecare având capacitatea de 180 tone/an D2O. Fiecare 
linie de distilare prelucrează producția a două module de schimb 
izotopic. Utilajele de bază din instalația de distilare sunt coloane cu 
umplutură specială din bronz fosforos executată de Uzina „G”. 
Produsul instalației de distilare este apa grea de calitate nucleară 
(99,85% D2O), care este depozitată în butoaie de 200 l sau în rezer-
voare de capacități mai mari. Întreaga instalație este executată din 
oțel inoxidabil și e montată într-un spațiu închis. 
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The production and concentration of heavy water is done in two 
plants: 

• Isotopic exchange plant, consisting in four identical production 
lines (modules), each with a capacity of 90 tons/year D2O. The main 
machines within an isotopic exchange line are a number of 8 isoto-
pic exchange columns, equipped with sieve trays, of which six co-
lumns with a diameter of 5.3 m and a height of 60 m related to the 
Floor 1 and two columns with a diameter of 2.8 m and 80 m high 
related to Floor 2. The rest of the machines in the isotopic exchange 
plant are those specific to the plants in the chemical industry (heat 
exchangers, vessels, pumps, centrifugal compressors etc.). The plant 
is installed outdoors. 

• The final distillation enrichment plant (DW), consisting in two 
lines, each having the capacity of 180 tons/year D2O. Each distillation 
line processes the production of two isotopic exchange modules. The 
basic machines in the distillation plant are columns with special phos-
phorous bronze filling executed by Uzina ”G”. The product of the 
distillation plant is nuclear grade heavy water (99.85% D2O), which is 
stored in 200 l barrels or in larger capacity tanks. The entire plant 
is made of stainless steel and is installed in a closed space. 
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Studiul procesului
Process study
Pilot de laborator
Laboratory pilot
IFA Cluj

Studiul instalației
Plant study
Pilot industrial
Industrial pilot    
Uzina „G” Râmnicu Vâlcea
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Proiectul instalației industriale
Project of the industrial plant
Instalație Industrială
Industrial plant

 ROMAG 
Drobeta-Turnu Severin
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Dezvoltările cercetării tehnologice 
privind separarea apei grele 

Technological research developments  
regarding the separation of heavy water 

Fotografie cu punctul triplu al hidrogenului /  
Photograph of the triple point of hydrogen

APA GREA / HEAVY WATER

RECONCENTRAREA ȘI RECUPERAREA D2O  
PENTRU REACTORII NUCLEARI /  

D2O RECONCENTRATION AND RECOVERY  
FOR NUCLEAR REACTORS

CRIOGENIE / CRYOGENICS

TRITIU

Tehnologie / Technology

Bilanțuri / Balances

Coroziune / Corrosion

Procese / Processes

Calcul / Calculus

Date fizico-chimice / 
Physico-chemical data

Modelări / Modeling

Statistică / Statistics

Laborator / Lab

Analize izotopice /  
Isotopic analysis
Analize diverse /  
Various analysis

Cercetări / Research

Inginerie / Engineering

Utilaje / Equipment

A.M.C.

Energie / Energy

Umpluturi / Packing

Talere / Trays 

Pasivări / Passivations

Scheme / Schemes

Teoria separării /  
Separation theory

Talere / Trays 

Fiabilitate și risc /  
Reliability and risk

Expertize / Expertise

Analizoare izotopice / 
Isotopic analyzers
Etalonare D2O /  
D2O calibration

Catalizatori / Catalysts

Adsorbanți / Adsorbents

Aparatură specială de control 
/ Special control equipment

Etanșări dinamice /  
Dynamic sealing

Compresoare / Compressors

Pompe de căldură /  
Heat pumps

Graficul dezvoltării cercetărilor tehnologice de la 
apă grea la tritiu
The development of technological research from 
heavy water to tritium



50

51

Emblema Uzinei „G”,  
simbolizând „deuteriul  

românesc”  
The logo of Uzina ”G”,  

symbolizing  
”the Romanian deuterium”

Cercetare orientată versus organizată / Oriented vs. Organised Research

Clasificare Orientată Organizată

Echivalent/Equivalent Cercetare/Research Dezvoltare/Development

Scop/Purpose Cunoaștere/Knowledge Valorificare/Capitalization

Criteria de decizie/Decision 
criterion

Ce face ca știința să progreseze/
What makes science to progress

Ce face beneficiarul pentru nece-
sitățile cercetării/ What the benefi-
ciary does for the research needs

Caracter/Type Cosmopolit, recunoaștere/ Cosmo-
politan, recognition

Local, direct aplicată/ Local, 
directly applied

Element de bază/Basic element Individ, personalitate știin ți fică/ 
Individual, scientific personality

Echipa/Team

Activitate bazată pe/Activity based 
on

Studiu de caz, unidisciplinară/ 
Case study, unidisciplinary

Program, multidisciplinară/ Pro-
gram, multidisciplinary

Controlul activității/Activity 
control

Consiliu de analiză/Board of 
analysis

Contract-recepție/ Contract-
reception

Calitatea aprecierii/The quality of 
appreciation

Subiectivă/Subjective Obiectivă/Objective

Protecția valorii/Protection of value Publicații/ Publications Brevete/Patents

Protecția socială/Social protection Locuri în învățământ/Education 
jobs

Prin producție proprie sau locuri 
în industrie/ By own production or 
jobs in the industry

Pregătirea personalului/Staff training Feedback Feedback

Forma organizatorică/Organiza-
tional form

Individ-laborator/ Individual-
laboratory

Institute/ Institutes

Tip de unitate/Type of unit Non-profit Cu profit/Profit

Apartenență/Membership Independentă de Guvern/Govern-
ment-free

Dependentă de Guvern/Govern-
ment dependent

Costuri/Costs Reduse/Low Importante/High

Finanțarea/Financing Buget (granturi), subvenții/ Budget 
(grants), subsidies

Prin programe guvernamentale, 
subvenții din industrie/ Through 
government programs, industry 
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Să scrii istoria Uzinei „G”, o întreprindere, înseamnă să-i descrii, 
succesiv, succesele și eșecurile, scoțând în evidență realizările, care, 
prin valoarea lor, au contribuit la dezvoltarea social-economică a 
societății și la recunoașterea și poziția țării în ierarhia mondială. Un 
„binevoitor” i-ar spune „o listă” și s-ar scăpa astfel din vedere ele-
mentul principal care a permis să se poată descrie această istorie: 
OMUL. Oamenii au fost viața Uzinei „G” și ei au scris istoria unei 
activități în care trebuia să te orientezi fără busolă. 

Istoria Uzinei „G”, Marius Peculea

To write the history of Uzina ”G”, an enterprise, means to describe, 
successively, the successes and failures, highlighting the achievements 
that, by their value, contributed to the socio-economic development 
of the society and to the country’s recognition and position in the world 
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hierarchy. A not so benevolent man would call this ”a list” and thus 
would lose sight of the main element that allowed this story to be 
described: PEOPLE. People were the life of Uzina ”G” and they 
pioneered into a field that no man had walked before.
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Oameni...
People... 
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                Mai 1971                              Mai 2011
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Uzina „G” a fost înființată pentru a realiza un obiectiv precis: ela-
borarea tehnologiei de separare și producere a apei grele, deci o 
cercetare convergentă. Odată obiectivul atins, ar fi urmat sistarea 
activității Uzinei „G”. Într-un asemenea caz, pierderea cea mai mare, 
fără posibilitatea unei recuperări, ar fi fost personalul Uzinei „G”, 
care, după o activitate meritorie de 15 ani, au devenit adevărați 
profesioniști, fiecare în domeniul lui de activitate. 

Singura soluție a fost căutarea unei discipline de dezvoltare di-
vergentă care să reprezinte, în același timp, o continuitate a preo-
cupărilor Uzinei „G”. Răspunsul a fost criogenia. 

Pentru noua orientare, în tematica de dezvoltare a activităților 
Uzinei „G” s-a ținut cont de trei criterii:

- păstrarea specializării personalului
- continuarea actualelor preocupări
- regruparea colectivelor

În anul 1990, Comitetul de Stat pentru Energii Nucleare (CSEN) 
a fost desființat; în vremea aceea, Uzina „G” avea nevoie de un for 
tutelar, așa că, prin Hotărârea de Guvern nr. 437 din 21 iunie 1991, ea 
intră în subordinea Ministerului Învățământului și Științei. În Artico-
lul 2 se stipulează: „La această dată, se înființează Institutul de 
Criogenie și Separări Izotopice, cu personalitate juridică, prin reor-
ganizarea Uzinei «G», care își încetează activitatea.” Pentru a nu-și 
uita trecutul, ICSI păstrează sigla Uzinei „G”. 

În anul 1996, ICSI e acreditat ca Institut Național, cu denumirea 
de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii 
Criogenice și Izotopice – ICSI Rm. Vâlcea (Hotărârea de Guvern 
nr. 1319 din 25 noiembrie 1996).



50

57

Uzina ”G” was set up to achieve a specific objective: the deve-
lopment of the technology for the separation and production of 
heavy water, so a convergent research. Once the objective had been 
reached, the activity of Uzina ”G” would have been stopped. In such 
a case, the biggest loss, without the possibility of recovery, would 
have been the personnel of Uzina ”G”, who, after a meritorious 
activity of 15 years, had become true professionals, each in their 
field of activity. 

The only solution was to look for a divergent development field 
that would represent, at the same time, a continuity in the activity 
of Uzina “G”. The answer was cryogenics. 

For the new orientation, in the development of the activities at 
Uzina ”G”, three criteria were taken into account: 

- keeping the personnel specialization 
- continuation of current activity 
- personnel regrouping  

In 1990, the State Committee for Nuclear Energy (CSEN) was 
closed; at that time, the Uzina ”G” needed a tutorial forum, so, by the 
Government Decision no. 437 of June 21, 1991, it became subordi-
nated  to the Ministry of Education and Science. Article 2 stipulates: 
”At this date, the Institute for Cryogeny and Isotopic Separation is 
established, with legal personality through the reorganization of Uzina 
«G», which ceases its activity.” In order not to forget its past, ICSI keeps 
the logo of Uzina ”G”. 

In 1996, ICSI is accredited as a National Institute, with a new 
denomination: National Research And Development Institute For 
Cryogenic and Isotopic Technologies – ICSI Rm. Vâlcea (Government 
Decision no. 1319 of November 25, 1996).
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Conferinţa cu participare internaţională  
”New Cryogenic and Isotope Technologies  
for Energy and Environment” – EnergEn

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii 
Criogenice şi Izotopice – ICSI Rm. Vâlcea, ca unitate de cercetare 
ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, desfăşoară o activitate la inter-
faţa dintre ştiinţă şi tehnologie, valorificând rezultatele cercetărilor 
proprii prin activităţi de transfer tehnologic, proiectare, micropro-
ducţie, analize şi servicii de asistenţă tehnică, expertizare şi consul-
tanţă de specialitate, inclusiv  organizarea de evenimente periodice 
de mare prestigiu, cum este conferința ”New Cryogenic and Isotope 
Technologies for Energy and Environment – EnergEn.”

Evenimentul se doreşte a fi un forum pentru cercetătorii şi ingi-
nerii români şi străini care să prezinte şi să discute aspecte actuale 
legate de dezvoltarea tehnologiilor moderne şi metodologiilor ex-
perimentale, de provocările tehnice în obţinerea/testarea de noi 
materiale, controlul proceselor, evoluţia instrumentală şi aplicaţiile 
izotopilor pentru energie, mediu şi sănătate.
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International Conference ”New Cryogenic  
and Isotope Technologies for Energy  
and Environment” – EnergEn

The National Research and Development Institute for Cryogenic 
and Isotopic Technologies – ICSI Rm. Vâlcea, as a unit of scientific 
research and technological development, carries out an activity 
encompassing science and technology, capitalizing on the results 
of its own research through activities of technological transfer, 
design, microproduction, analysis and technical assistance services, 
specialized consultancy and expertise, including the organization 
of periodic prestigious events, such as the conference ”New Cryogenic 
and Isotope Technologies for Energy and Enviro nment – EnergEn.”  

The event aims to be a forum for Romanian and foreign resear-
chers and engineers to present and discuss current issues related 
to the development of modern technologies and experimental 
methodologies, technical challenges in obtaining/testing new 
materials, process control, instrumental evolution and isotope 
applications for energy, environment and health.
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International Conference ”New Cryogenic  
and Isotope Technologies for Energy  
and Environment” – EnergEn
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Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izo-
topice – ICSI Rm. Vâlcea este implicat activ în diferite proiecte, orientate spre cerce-
tare sau dezvoltare, toate având aceeași bază: hidrogen, tehnologii cu temperaturi 
scăzute și izotopi. Începutul a avut loc în urmă cu mulți ani, când tehnologiile de 
separare a izotopilor bazate pe suport criogenic constituiau o adevărată avangardă 
în acel moment, iar institutul a fost un pionier în acest domeniu. 

Acum, lucrările sunt continuate pe baza experienței anterioare, pentru o țintă 
specifică: dezvoltarea și impunerea tehnologiei pentru producția de tritiu din apă 
grea îmbogățită cu tritiu. ICSI are una dintre puținele instalații experimentale, la nivel 
de pilot, din Europa, iar sistemul de distilare criogenică, parte a acestui pilot, este o 
instalație de ultimă generație (din perspectiva refrigerării) din acest domeniu. Noua 
instalație experimentală va permite dezvoltarea de experimente noi și inovatoare, 
apropiate de condițiile estimate pentru următorul reactor ITER, ceea ce va crea 
posibilitatea de a investiga procesele din sistemul ciclului tritiumului. 

Energia hidrogenului este o altă activitate-cheie specifică a ICSI, institutul având 
în structura sa Centrul Național pentru Hidrogen și Pile de Combustibil ca unitate 
de cercetare, fiind organismul desemnat din România pentru a activa în acest subiect 
prioritar. Dintr-o perspectivă mai largă, ICSI acordă o atenție specială depozitării 
hidrogenului sub formă lichidă, ca hidrogen lichid. De altfel, un grup distinct de 
cercetare a hidrogenului criogenat este axat pe lichefierea și stocarea hidrogenului, 
în special pentru aplicații auto. 

Un alt subiect investigat activ în cadrul instalației criogenice e legat de unul din-
tre cele mai notabile fenomene din punctul de vedere al impactului proceselor la 
temperaturi joase: superconductivitatea. Avantajele tehnologiei de rețea supercon-
ductoare sunt evidente. Cercetările fundamentale despre superconductivitate au 
un rol important în instituirea unui sistem de distribuție electrică eficient, fiabil și 
sigur, pentru a răspunde cererii în creștere rapidă de energie electrică și pentru a 
scădea numărul de întreruperi și fluctuații la nivel local și la scară largă.

În plus, este propus spre cercetare și dezvoltare în mod special la nivel pilot un 
alt nou concept puternic motivant în ultima perioadă și care își dorește să creeze un 
sistem complex ce poate „transporta” energie sub formă de hidrogen și electricitate 
în cadrul aceleiași infrastructuri. Disponibilitatea heliului și hidrogenului lichid, po-
sibilitatea de a investiga microstructura materialelor la temperatură scăzută (în in-
tervalul 0,1–20 K) și accesul la o gamă nouă de instrumente pentru cercetarea 
superconductivității (SQUID, PMES etc.) vor continua să se extindă. 

Nu în ultimul rând, trebuie observat că ICSI, pentru a-și materializa viziunea, este 
ferm angajat să-și creeze o puternică poziție ca partener de încredere la nivel 
național și internațional în domenii-cheie, unde avem o bază bună de pornire.

ICSI în prezent: expertiză specifică
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The National Research and Development Institute for Cryogenic and Isotopic 
Technologies – ICSI Rm. Vâlcea, is actively involved in various research or develop-
ment projects, all having the same basis: hydrogen, low temperature tech nologies 
and isotopes. It all began many years ago, when isotope separation technologies 
based on cryogenic support were a real breakthrough at the time and the institute 
was a pioneer within this field. 

The hard work continues, benefiting from previous experience, for a specific 
target: to develop and establish the technology for tritium production from tritium 
enriched heavy water. ICSI has one of the few experimental plants, at pilot level, from 
Europe and the cryogenic distillation system, part of this pilot project, is a power ful 
state-of-the-art plant (refrigeration-wise) within this field. The new experimental 
capability will enable the development of new and never tried experiments, close 
to the expected conditions in the next ITER reactor, which will create the possibility 
to investigate the processes from tritium cycle system.

Hydrogen energy is another specific key activity of ICSI, having within its structure 
the National Center for Hydrogen and Fuel Cell as research unit, which is the assigned 
body in Romania to activate in this priority topic. Emerging from a larger field, ICSI 
has given special attention to hydrogen storage in liquid form as a liquid hydrogen. 
Actually, a distinct cryogenic hydrogen research group is focused onto hydrogen 
liquefaction and storage, especially for automotive applications.

Another topic which is actively investigated within the cryogenic facility is related 
to one of the most noteworthy phenomena regarding the impact of low temperature 
processes: superconductivity. The benefits of superconduc ting grid technology are 
obvious. Fundamental research in superconductivity has an important role to play 
in establishing an efficient, reliable, and secure elec trical distribution system to meet 
the rapidly growing demand for electricity and decrease the number of largescale 
and local blackouts and power fluctuations. 

Moreover, a new research and development topic has recently become strongly 
motivating, and it aims to create a complex system which could „transport” energy as 
hydrogen and electricity within the same infrastructure. The availability of liquid helium 
and hydrogen, the possibility to investigate the microstructure of materials at low tem-
perature (in the range of 0.1–20 K) and the access to a new and entire range of tools 
for superconductivity research (SQUID, PMES etc.) is foreseen to expand. 

Finally, it must be noticed that, in order to deliver its vision, ICSI is strongly 
com mitted to creating  a powerful position as a reliable partner at national and 
internatio nal level in key topics, where we think we have a competitive advantage.

ICSI today: specific expertize
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ICSI Analytics reunește principalele laboratoare de cercetare orientate pe dez-
voltarea și implementarea de metode/metodologii inovatoare de caracterizare pen-
tru o gamă largă de eșantioane; de asemenea, realizează analize fizico-chimice 
complexe și furnizează date și cunoștințe științifice, precum și soluții tehnice ca su-
port pentru direcții de cercetare prioritare grupate generic sub numele „Mediu, 
Calitatea Vieții și Siguranța Alimentelor”.  

Strategia de cercetare a acestui grup este axată pe sprijinirea și îndeplinirea 
cerințelor de importanță economică și socială, cu un accent deosebit pe utilizarea 
izotopilor ca trasori de mediu și markeri de origine, pe investigarea materialelor 
catalitice și pe reutilizarea și valorificarea deșeurilor, pentru a aprofunda aspecte/
procese și a rezolva probleme particulare de interes legate de lanțul Mediu–Activi-
tate umană–Poluare–Lanț trofic–Calitatea vieții/Securitatea alimentară–Consumatori.

 
Direcții C&D 
ICSI Analytics promovează excelența în cercetarea științifică, inovare și transfer 

de tehnologie. Prin activitatea noastră, urmărim să oferim o platformă integrată ori-
entată către: 

• utilizarea izotopilor și a altor markeri/biomarkeri pentru aplicații în științele vieții 
și ale mediului, axate în special pe siguranța alimentelor, ecologie și hidrologie; 

• elaborarea și testarea de tehnici/metodologii analitice alternative, substitutive 
sau complementare pentru caracterizarea și clasificarea produselor naturale în 
funcție de origine, calitate și autenticitate; 

• efectuarea de investigații analitice complexe pentru apele de suprafață și sub-
terane, pentru a studia influența surselor de poluare, a proceselor de tratare a apei, 
inclusiv gestionarea deșeurilor organice și industriale; 

• dezvoltarea de strategii inovatoare pentru recuperarea resurselor prin recicla-
rea deșeurilor industriale și a reziduurilor de biomasă, cu aplicații în producția de 
energie curată și reducerea poluării mediului; 

• dezvoltarea de materiale avansate, cu o capacitate mare de selectivitate 
(sorbenți, catalizatori, membrane etc.).

Misiunea noastră 
Dorim să contribuim la dezvoltarea cunoașterii practice în domenii prioritare 

pentru UE, precum mediul, sănătatea și siguranța alimentelor, oferind un pachet 
extins de investigații analitice, servicii de consultanță, cercetare fundamentală și 
aplicată, precum și cercetare de înaltă calitate.

ICSI Analytics 

ICSI
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ICSI Analytics brings together the main investigation laboratories oriented to 
develop and implement innovative characterization methods/methodologies for a 
wide range of samples, carries out complex physicochemical analysis, along with 
providing scientific data/knowledge and technical solutions as support for priority 
research directions generically grouped under the name ”Environment, Quality of 
Life and Food Safety”.

The research strategy of this group is focused on supporting and meeting require-
ments of economical and societal importance – with particular emphasis to the use 
of isotopes as environmental tracers and markers of origin, investigation of catalytic 
materials and waste reuse and valorization, in order to deepen aspects/processes 
and solve particular issues of interest linked with the chain Environment - Human 
activity - Pollution - Food chain – Quality of life / Food security - Consumers.

R&D Directions
ICSI Analytics promotes excellence in scientific research, innovation and techno-

logy transfer. We are pursuing, through our work, to provide an integrated platform 
oriented to:

• the use of isotopes and other markers/biomarkers for environmental and life 
sciences application, especially focused on food safety, ecology and hydrology;

• develop and test alternative, substitutive or complementary analytical techni
ques/methodologies for characterizing and classifying natural products in terms of 
origin, quality and authenticity;

• perform complex analytical investigations for surface and underground water 
to study the influence of pollution sources, of processes for water treatment, inclu-
ding the management of organic and industrial waste;

• develop innovative strategies for the recovery of resources through the re-
cycling of industrial waste and biomass residues, with applications in clean energy 
production and reduction of environmental pollution;

• develop advanced materials with high selectivity capacity (sorbents, catalysts, 
membranes, etc.).

Our mission
To contribute to the development of knowhow in priority areas of the EU, such as 

the environment, health and food safety, offering an extensive package of analytical 
investigations, consultancy services, fundamental and applied research and high 
quality research.

ICSI Analytics 
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ICSI Energy este o unitate de cercetare și dezvoltare cu misiunea de a imple-
menta, a dezvolta și a disemina tehnologii bazate pe hidrogen în România, precum 
și de a sprijini politicile prioritare naționale în domeniul energiei și mediului. Are o 
infrastructură excepțională pentru întregul lanț procesual al noii revoluții energetice 
(Producție à Depozitare/Transport à Utilizare). 

Resursa umană e concentrată pe dezvoltarea de tehnologii, produse și servicii 
care contribuie la realizarea unei „economii a hidrogenului” în România. 

2009 – Se dezvoltă Centrul Național pentru Hidrogen și Pile de Combustibil, 
grație rezultatelor, cunoștințelor și expertizei dobândite în proiectele de cercetare 
realizate în domeniul energiei regenerabile. 

2009 – ICSI Energy devine membru deplin al Inițiativei Tehnologice Comune 
pentru Hidrogen și Pile de Combustibil, un parteneriat public-privat unic în Europa 
ce sprijină cercetarea, dezvoltarea tehnologică și demonstrația în domeniul pilelor 
de combustibil și al tehnologiilor energetice bazate pe hidrogen. 

2012 – Grupul de Cercetare a Hidrogenului din cadrul ICSI Energy conduce la 
fondarea Asociației Române pentru Energie Hidrogenică. 

2017 – ICSI Energy devine membru al Research in Energy Environment Water 
Systems (RENEWS), o infrastructură integrată de cercetare, activă la nivel național. 

Direcții C&D 
• Transformarea hidrogenului în energie utilizând pile de combustibil, prin progra

mul prioritar pentru dezvoltarea și fabricarea celulelor de combustibil – programul 
„Gas 2 Power”.  

• Dezvoltarea de materiale noi pentru tehnologii bazate pe energie hidrogenă, 
pentru a reduce costurile și a îmbunătăți performanța – Mat 4 H. 

• Dezvoltarea surselor de energie hibride pentru mobilitate și sisteme energetice 
integrate – programul „H-mobility”. 

• Tehnologii de stocare a energiei folosind hidrogen – „Power 2 Gas”. 
• Dezvoltarea tehnologiilor de stocare a energiei – programul „Dezvoltarea 

bateriilor”. 
Pentru toate aceste direcții, programul de diseminare și formare („H-outreach”) 

prevede activități pentru ca tehnologiile energetice pe bază de hidrogen să fie mai 
accesibile și inteligibile pentru populație, precum și pentru creșterea numărului de 
specialiști în domeniu. 

ICSI Energy
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ICSI Energy is a research and development facility with the mission to implement, 
develop and disseminate hydrogen-based technologies in Romania, as well as to 
support national priority policies in the field of energy and environment. It has an 
exceptional infrastructure for the entire process chain of the new energy revolution 
(Production à Storage/Transport à Utilization). 

Human resource is focused on the development of technologies, products and 
services that contribute to achieving a “hydrogen economy” in Romania.

2009 – National Center for Hydrogen and Fuel Cell has been developed due 
to results, knowledge and expertise acquired in the research projects done in the 
renewable energy field.

2009 – ICSI Energy becomes a full member of the Joint Technology Initiative – 
Joint Undertaking on Hydrogen and Fuel Cell, a unique public-private partnership 
supporting research, technological development and demonstration in the field of 
fuel cells and hydrogen-based energy technologies in Europe.

2012 - Hydrogen Research Group within ICSI Energy leads to the foundation of 
the Romanian Association for Hydrogen Energy.

2017 – ICSI Energy becomes a member of the Research infrastructure in Energy-
Environment- Water-Systems – RENEWS, a Research Integrated Infrastructure active 
at national level.

R&D Directions
• Conversion of hydrogen into energy using fuel cells – the priority program for 

development and manufacture of fuel cells – the ”Gas 2 Power” program.
• Development of new materials for hydrogenbased energy technologies in 

order to reduce costs and improve performance – Mat 4 H.
• Development of hybrid power sources for mobility and integrated energy 

systems- the ”H-mobility” program.
• Energy storage technologies using hydrogen – ”Power 2 Gas”.
• Development of energy storage technologies – the ”Battery Development” 

program.
For all these directions, the program for dissemination and training (”H-outreach”) 

foresees activities for making hydrogen-based energy technologies more accessible 
and comprehensible to the population, as well as increasing the number of specia-
lists in the field.

ICSI Energy
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Centrul Național pentru  
Hidrogen și Pile de Combustibil 

• August 2014 – Centrul Național pentru Hidrogen și Pile de Combustibil 
devine Instituție de Interes Național, fiind o instalație de sprijin cu echipamente 
experimentale și de testare pentru a aborda o gamă largă de cercetări privind 
utilizarea hidrogenului în scopuri energetice. 

• Întreaga cercetare și dezvoltare este finalizată atât din punct de vedere 
instrumental, cât și din acela al asigurării resurselor umane prin dezvoltarea altor 
două instalații de cercetare: Laboratorul de temperatură scăzută CRYO-HY 
(2012) și Laboratorul de stocare a energiei ROM-EST (2015). 

Activitatea de cercetare desfășurată în cadrul acestei instalații conectează 
cercetarea românească la comunitatea științifică internațională în domeniul teh-
nologiilor bazate pe hidrogen. IIN-CNHPC oferă sprijin științific, tehnic și logis-
tic adecvat, fiind în același timp accesibil pentru utilizatori interesați să-și 
desfășoare propriile activități de cercetare sau pentru colaborări. Accesul este 
permis în toate spațiile alocate instalației, pe baza protocoalelor și procedurilor 
de cooperare dezvoltate pentru sistemele experimentale existente.
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National Center for Hydrogen 
and Fuel Cell

• August 2014 - National Center for Hydrogen and Fuel Cell becomes a 
National Interest Facility, being a support plant with experimental and testing 
equipment to address a wide range of research into the use of hydrogen for 
energy purposes.

• The entire R&D has been completed both as regards the necessary tools 
and human resources, by developing two other research facilities: Low 
Tem perature Laboratory CRYO-HY (2012) and Energy Storage Laboratory 
ROM-EST (2015).

The research activity carrried out within this facility connects the Romanian 
research to the international scientific community in the field of hydrogen based 
technologies. IIN-CNHPC provides adequate scientific, technical and logistical 
support, being in the same time accessible to other users interested in conduc-
ting their own research activities or in collaboration. Access is allowed everywhere 
within the plant, based on cooperation protocols and proce dures developed 
for existing experimental systems.



ICSI Nuclear 
ICSI Nuclear este un departament centrat pe dezvoltarea tehnologiilor de 

gestionare a tritiului; în acest domeniu specific, el are toate condițiile pentru a 
dezvolta o cercetare de excelență. Departamentul, care deține „Uzina Pilot pen-
tru Separarea Tritiului și Deuteriului – PESTD”, Instalație de Interes Național, are 
o strategie de dezvoltare ce depășește această limitare și își pregătește progra-
mele de cercetare în domeniul stocării, permeabilizării și interacțiunilor tritiului 
cu alte materiale pe termen scurt, pentru a utiliza aceste rezultate în aplicații și 
programe de fuziune și fisiune. 

Uzina Pilot pentru Separarea Tritiului și Deuteriului
Instalația „Pilot experimental pentru separarea deuteriului și tritiului” a fost 

proiectată pentru a completa tehnologia de detritiere a apei grele rezultate din 
reactoarele de tip CANDU și pentru a evalua echipamentele și instrumentele 
implicate în mediile criogenice și tritiate. 

Nu există uzine similare la această scară în Europa și este una dintre puținele 
de acest fel la nivel mondial. Comunitatea științifică din țară și străinătate este 
binevenită să colaboreze pe o varietate de teme, precum tehnologiile de sepa-
rare a izotopilor de hidrogen, materialele și echipamentele pentru aplicarea 
tritiului, analiza tritiului și științele vieții. 

Din perspectiva cercetării europene, uzina oferă posibilitatea de a derula 
experimente în cadrul ITER (programul de fuziune) și facilitează colaborarea cu 
alte institute de cercetare, cum ar fi MOL Research Center (Belgia), Institutul de 
Tehnologie Karlsruhe KIT (Germania), Institutul de fizică atomică PNPI (Sankt 
Petersburg, Rusia), CAEP (China) și NFRI (Coreea). 

Experimentele au relevat capacitatea de proiectare, de punere în funcțiune 
a echipamentelor și de funcționare continuă pe o perioadă lungă de timp a 
uzinei de prelucrare a tritiului. Cunoștințele obținute pot fi utilizate pentru pro-
cesul tehnologic în instalația de prelucrare a tritiului, atât pentru instalația de 
detritiere a apei grele pentru un reactor de tip CANDU, cât și ca sistem de de-
tritiere pentru reactorul de fuziune ITER. 

Ca o recunoaștere a rezultatelor excelente, în 2008, ICSI Rm. Vâlcea a câștigat 
Premiul pentru cel mai înalt transfer de tehnologie (proiectul CTRF) pentru „Teh-
nologia de extragere a tritiului din apa grea folosită în reactorul CANDU din 
NPP”, acordat de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

ICSI
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ICSI Nuclear 
ICSI Nuclear is a department for the development of tritium management 

technologies; in this specific field, all the conditions are met for high quality 
research. The Department, which owns the National Interest Facility ”Pilot Plant 
for Tritium and Deuterium Separation – PESTD”, has a development strategy that 
goes beyond this limitation and prepares its research programs in the field of 
storage, permeation and tritium interactions with materials in the short term, in 
order to use these results in fusion and fission applications and programs.

Pilot Plant for Tritium and Deuterium Separation
The ”Experimental pilot for deuterium and tritium separation” Plant was de-

signed to complete the technology for heavy water detritiation resulted from 
the CANDU-like reactors and to assess the equipment and tools involved in 
cryogenics and tritiated environments. 

There are no other similar plants of this scale in Europe and it is one of the 
few of its kind worldwide. The scientific community from our country and abroad 
is welcome to collaborate on a variety of topics such as hydrogen isotopes sepa-
ration technologies, materials and equipment for tritium application, tritium 
analysis and life sciences. 

From the European research perspective, the plant provides the possibility 
of running experiments within ITER (the fusion program) and facilitates collabo-
rative work with other research institutes such as MOL Research Centre (Belgium), 
Karlsruhe Institute of Technology KIT (Germany), Institute of Atomic Physics PNPI 
(Sankt Petersburg, Russia), CAEP (China) and NFRI (Korea). 

Experiments have revealed the capacity for design, start-up and continuous 
operation over a long period of time for the tritium proces sing plant. The 
knowledge obtained can be used for the technological process within the tritium 
processing plant, for both heavy water detritiation plant and for a CANDU reac-
tor as well as a detritiation system for the ITER  fusion reactor.

As a recognition of excellent results, in 2008, ICSI Rm. Vâlcea won the Award 
for the highest technology transfer (CTRF project) for ”Technology to extract 
tritium from heavy water used in CANDU reactor in NPP”, awarded by the Minis-
try of Education, Research and Youth.
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Aplicații 
• Tehnologie de separare pentru deuteriu și tritiu – CNE Cernavodă, ITER. 
• Operare de date pentru schimbul izotopic catalitic și procesele de distilare 

criogenică – CNE Cernavodă. 
• Resurse de bază pentru schimburi izotopice catalizate și procese de disti-

lare criogenică: catalizatori hidrofobi, ambalaje din oțel inoxidabil (CNE Cerna-
vodă, ITER), ambalare mixtă (CNE Cernavodă). 

• Dezvoltarea abilităților de inginerie și fabricație pentru companiile 
românești și creșterea concurenței la nivel european și internațional – pentru 
toate companiile interesate. 

• Dezvoltarea și susținerea instruirii pentru experimente specifice pentru 
instalații experimentale și industriale – CNE Cernavodă, SCN, IFIN HH, KIT, ENEA, 
UKAEA, CEA. 

Impact
• Menținerea și transferul de cunoștințe către industrie și servicii implicând com-

panii de proiectare și producători de instalații nucleare, aplicații legate de tritiu. 
• Reducerea impactului asupra mediului, populației și operatorilor de la NPP 

Cernavodă prin reducerea inventarului de tritiu la fața locului. 
• Transferul informațiilor tehnologice derivate din activitățile de exploatare 

și întreținere în instalația-pilot către alte proiecte majore similare, precum reac-
torul de fuziune ITER, Cadarache. 

• Transfer de cunoștințe către comunitatea științifică națională și internațională 
prin participarea la comunicări, schimburi bilaterale, conferințe și articole. 

• Implicarea personalului ICSI în mediul academice prin prelegeri și semi-
nare, pentru a sprijini și a participa la formarea intensivă la nivel universitar. 

Direcții C&D 
Studii de cercetare pentru dezvoltarea de noi tipuri de catalizatori hidrofobi 

și de ambalare pentru procese de schimb catalitic izotopic și distilare criogenică. 
• Proiectarea tehnologiilor de separare a izotopilor și a proceselor de disti-

lare criogenică. 
• Dezvoltarea programelor de modelare a proceselor de distilare criogenică. 
• Procese și sisteme de recombinare hidrogen tritiat/oxigen pentru efluenți 

tritiați la temperatura camerei. 
• Procese de permeabilizare utilizate pentru dezvoltarea mecanismelor de 

protecție ale permeării tritiului și pentru separarea izotopilor de hidrogen. 
• Metode de depozitare a tritiului pe metale și compuși intermetalici. 
• Metode și tehnologii de recuperare a tritiului ce trebuie utilizate în reac-

toarele de fuziune. 
• Proiectarea procedurilor   și instalațiilor utilizate pentru separarea izotopilor 

de hidrogen. 
• Tehnici de detritiere a metalelor contaminate. 
• Efectele radioactive ale tritiului asupra oțelurilor feromartensitice. 
• Investigarea proprietăților mecanice și fizice ale materialelor utilizate în JET, 

ITER și în instalațiile de detritiere (WDS). 
• Studiul tehnicilor de purificare a apei impure injectate în sistemele de 

detritiere. 
• Tehnici pentru tritiu din perspectiva științelor mediului și ale vieții. 
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The applications
• Separation technology for deuterium and tritium – Cernavodă NPP, ITER.
• Operating data for catalytic isotopic exchange and cryogenic distillation 

processes – Cernavodă NPP.
• Base materials for catalyzed isotopic exchange and cryogenic distillation 

processes: hydrophobic catalysts, stainless steel packing (Cernavodă NPP, ITER), 
mix packing (Cernavodă NPP).

• Developing engineering and manufacture abilities for Romanian companies 
and increasing competition from European and international – all companies inte-
rested.

• Developing and supporting training for specific experiments for experimental 
and industrial plants – Cernavodă NPP, SCN, IFIN HH, KIT, ENEA, UKAEA, CEA. 

The impact
• Maintain and transfer knowledge to industry and services involving specific 

companies design and manufacturers of nuclear facilities, tritium application.
• Reduce the environmental impact on population and Cernavodă NPP ope-

rators by reducing the tritium inventory on site.
• Transfer of technological information derived from operating and mainte-

nance activities in pilot plant to other major similar projects, for example the 
fusion reactor ITER, Cadarache.

• Transfer of knowledge to the national and international scientific commu-
nity through participation in communication, bilateral exchanges, conferences 
and articles.

• ICSI staff’s involvement in the academic activities through lessons and seminars 
to support and contribute to increasing training of higher education graduates forms.

R&D Directions
Research studies for the development of new types of hydrophobic catalysts 

and packing for isotopic catalytic exchange processes and cryogenic distillation.
• Design of technologies for isotopes separation and cryogenic distillation 

processes.
• Development of modelling programs for cryogenic distillation processes.
• Processes and tritiated hydrogen/oxygen recombination systems for triti-

ated effluents at room temperature. 
• Permeation processes used both for the development of protection mecha-

nisms of tritium permeation and for hydrogen isotopes separation.
• Storage methods of tritium on metals and intermetallic compounds.
• Methods and technologies for tritium recovery to be used in fusion reactors.
• Design of processes and plants used for separation of hydrogen isotopes.
• Detritiation techniques of contaminated metals.
• The radioactive effects of tritium on ferromartensitic steels.
• Investigation of mechanical and physical properties of materials used in 

JET, ITER and detritiation facilities (WDS).
• Study of purification techniques for impure water injected into detritiation 

systems.
• Environment and life science techniques for tritium.
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ICSI Business and Services
Misiunea ICSI Business 
Valorificarea economică a rezultatelor cercetării (know-how, produse, tehnolo-

gii, metode, servicii etc.) prin activități orientate spre mediul de afaceri sau transfer 
tehnologic către agenții economici, în scopul creșterii competitivității economice. 

Priorități ICSI Business: 
• Producție și servicii: dezvoltarea și îmbunătățirea produselor și serviciilor 

pe măsura competențelor de cercetare și realizărilor instituționale;
• Transfer tehnologic: transferul tehnologiilor dezvoltate și validate prin pro-

grame/proiecte de cercetare. 

Calitatea e un standard în laboratoarele noastre! 
ICSI oferă investigații izotopice, fizice și chimice avansate în domeniul sănătății, 

siguranței alimentelor, mediului și energiei, oferindu-le partenerilor servicii de 
laborator și consultanță de cea mai înaltă calitate. Institutul oferă soluții precise 
și fiabile pentru partenerii săi, printr-un sistem de management integrat. 

ICSI își îmbunătățește constant serviciile prin alinierea politicilor și procedu-
rilor la cerințele ISO 17025/2005, ISO 9001/2008 și ISO 14001/2005 și la spe-
cificul cercetării. 

Siguranța alimentelor – testarea autenticității 
ICSI Analytics utilizează izotopi stabili ca markeri pentru detectarea produ-

selor naturale și a originii acestora. ICSI efectuează un număr semnificativ de 
teste fizice și chimice pentru caracterizarea compozițională și controlul calității: 
cromatografie de gaze, cromatografie lichidă sau spectroscopie (absorbție ato-
mică, absorbţie de ultraviolete). ICSI le oferă partenerilor posibilitatea de a sta-
bili abordări analitice specifice, de a promova produse de calitate, de a proteja 
produsele de marcă și pe producători de imitațiile frauduloase existente pe piață 
sau de a confirma originea declarată (geografică și/sau botanică). 

Monitorizarea mediului 
Serviciile ICSI includ testarea apei, aerului, solului, deșeurilor și a altor pro-

duse pentru a evalua calitatea și impactul acestora asupra sănătății și mediului. 

Caracterizarea combustibilului 
ICSI realizează analize elementare (C, H, N, S și O) pentru combustibili solizi 

și lichizi: cărbune, ulei, lignit, antracit și cocs.
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Incubatorul Tehnologic si de Afaceri – ITA-ICSI Rm. Vâlcea (Entitate 
de inovare si transfer tehnologic, parte din Rețeaua Națională de 
Inovare și Transfer Tehnologic / ReNITT)

Technology and Business Incubator - ITA-ICSI Rm. Vâlcea (Inno-
vation and technological transfer entity, member of the National 
Network for Innovation and Technological Transfer / ReNITT)

ICSI Business mission
Economic valorization of research results (e.g. know-how, products, techno-

logies, methods, services) through business-oriented activities or technological 
transfer to economic agents in order to increase their economic competitiveness.

ICSI Business priorities:
• Production and Services  Development and improvement of products and 

services specific to research competences and institutional achievements; 
• Technological Transfer  transferring the technologies developed and va-

lidated through research programs / projects.

Quality is a standard in our laboratories!
ICSI offers advanced isotopic, physical and chemical investigations in the 

field of Health, Food Safety, Environment and Energy, providing to our partners 
the highest quality laboratory and consultancy services. The Institute provides 
accurate and reliable solutions for its partners, through an integrated manage-
ment system. ICSI constantly improves its services by aligning policies and pro-
cedures to the requirements of ISO 17025/2005, ISO 9001/2008 and ISO 
14001/2005 and to the specificity of research.

Food Safety - testing for authenticity
ICSI Analytics uses stable isotopes as markers for detecting natural products 

and their origin. ICSI carries out a significant number of physical and chemical 
tests for compositional characterization and quality control: gas chromato-
graphy, liquid chromatography or spectroscopy (atomic absorption, ultraviolet 
absorption). ICSI offers to the partners the possibility to establish specific analy-
tical approaches, to promote quality products, to protect branded products and 
producers from fraudulent imitations, or to confirm their declared origin (geo-
graphical or/and botanical).

Environmental monitoring
ICSI services include testing of water, air, soil, waste and other products to 

assess their quality and impact on health and environment.

Fuel characterization
ICSI performs elemental analysis (C, H, N, S, and O) for solid and liquid fuels: 

coal, oil, lignite, anthracite and coke.
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Transfer tehnologic
Technological transfer 

1. Apa grea, Pilot Uzina „G” Rm. Vâlcea, Capacitate 1 t/an à

 Heavy water, Uzina ”G” Rm. Vâlcea  

Pilot, Capacity of 1 t/year   

  

 2. Perfecționarea U2 CNE 

Cernavodă

Improvement of U2 Cernavodă NPP

3. Pilot Criogenic à Detritiere CNE Cernavodă

Cryogenic Pilot -> Cernavodă NPP Detritiation

4. Apa sărăcită în deuteriu - Qlarivia

Deuterium depleted water - Qlarivia
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 Instalații industriale ROMAG-PROD Drobeta-Turnu Severin, 

Capacitate 360 t/an 

 ROMAG-PROD Drobeta-Turnu Severin Industrial plants, Capacity of 360 t/year
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Alături de rezultate ale cercetării precum planuri, scheme, teh-
nologii, procedee, metode, produse, rețete, formule sau brevete 
de invenție, publicațiile reprezintă oglinda prin care cercetătorul 
transpune lucrări originale, însoțite de dovezi empirice și teoretice.
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România joacă un rol-cheie în definirea noilor politici europene de inovare

rubrică susţinută de
INOVAREBrain  

Romania 3.0 
powered by

ICSI Rm. Vâlcea,  
50 de ani de cunoaștere 
avansată pe filiera
deuteriu-tritiu-hidrogen

ITÎnvățământ superior

Trei perspective 
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„Drumul cercetării tehnologice către societate este povestea drumului apei grele 
de la laborator până la industrializarea ei. Este o poveste adevărată trăită de oame-
nii care au fost cunoscuți ca Uzina «G» din Râmnicu Vâlcea. Interpretarea acestui 
drum trebuie făcută după recomandările lui Solon, grecul care a dat legile Atenei și 
care spunea că, «atunci când vrei să analizezi viața și activitatea unui om sau a unor 
evenimente, trebuie să ții cont de două lucruri: de geografie și de istorie, de locul 
unde s-au petrecut evenimentele și în ce timp, în ce condiții istorice s-au desfășurat». 
Locul este Uzina «G» din Râmnicu Vâlcea, iar perioada de timp, anii 1970-1988.” 

Acad. Marius Sabin Peculea,  
Drumul cercetării tehnologice către societate

„Uzina «G» a fost o învățătură de viață, atât pentru mine, cât și pentru «copiii» pe 
care i-am crescut și care, prin ducerea la bun sfârșit a misiunii de separare și producere 
a apei grele, au devenit fiecare profesioniști adevărați în domeniile lor de activitate. 
La Râmnicu Vâlcea am reușit să creăm de la zero o școală de cercetare per formantă 
și, mai ales, să punem bazele unei industrii performante. România a demonstrat 
astfel în premieră că poate fi o țară industrială, nu industrializată, care poate reuși 
prin propriile resurse și capabilități, fără să mai fie nevoită să preia tehnologii și soluții 
din afară. […] 

La Râmnicu Vâlcea a fost un spațiu de cercetare unic, cum nu mai exista în acele 
timpuri, unde am avut o libertate foarte mare pentru a experimenta și a ne pune în 
practică ideile. Toți membrii Uzinei «G» au crezut, au luptat și au reușit să izbutească, 
sprijinindu-se reciproc pentru depășirea eșecurilor, găsind calea de a le rezolva 
prin circulația liberă a informației, unde critica era o formă sinceră de colaborare. 
A contat foarte mult și modul de lucru și de relaționare cu oamenii și echipele pe 
care le-am condus, formate din oameni cu pregătiri profesionale diferite: fizicieni, 
chimiști, matematicieni, ingineri ori tehnicieni. Pentru a se înțelege între ei și a fi 
eficienți, i-am învățat să vorbească și să înțeleagă aceeași limbă: cea a apei grele, 
a separării izotopilor.” 

Acad. Marius Sabin Peculea, Market Watch, decembrie 2019

Amintiri despre Uzina „G”
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“The path of technological research towards society is the story of the path of 
heavy water from the laboratory to industrialization. It is a genuine story lived by the 
people who were known as Uzina «G» from Râmnicu Vâlcea. The interpretation of 
this path must be made according to the recommendations of Solon, the Greek who 
gave the laws of Athens and who said that «when you want to analyze the life and 
activity of a man or an event, you must take into account two things: geography and 
history, that is the location and the historical context in which the events happened». 
The place is Uzina «G» from Râmnicu Vâlcea and the period of time, 1970-1988.”

Acad. Marius Sabin Peculea,  
Drumul cercetării tehnologice către societate

“Uzina «G» was a life lesson, both for me and for the «children» I raised and who, 
by completing the mission of separating and producing heavy water, became true 
professionals in their fields of activity. At Râmnicu Vâlcea, we managed to create a 
high-performance research school from scratch and, most importantly, to lay the 
foundations of a high-performance industry. In this way, Romania has demonstrated, 
for the first time, that it can be an industrial country, and not an industrialized one, 
capable of succeeding on its own accord and through its own resources, without 
taking over technologies and solutions from abroad. [...]

At Râmnicu Vâlcea there was a unique research space, one that did not exist in 
those times, where we had great freedom to experiment and put our ideas into 
practice. All members of Uzina «G» had faith, fought and succeeded, supporting 
each other to overcome failures, finding a way to solve them through the free flow 
of information, where even criticism was a sincere form of collaboration. A very 
important aspect was the way we worked and related to the people and teams, 
which were made up of professionals with different backgrounds: physicists, che-
mists, mathematicians, engineers or technicians. In order to get along and be effi-
cient, I taught them to learn and speak the same language: that of heavy water and 
isotopes separation.” 

Acad. Marius Sabin Peculea, Market Watch, December 2019

Remembering the good old times 
at Uzina “G”
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„Înființarea de la 1 Martie 1970 a Uzinei «G» Rm. 
Vâlcea a deschis o perspectivă tehnologică în pro-
gramul de dezvoltare a energiei nucleare și a condus 
la formarea unei școli de specialiști, sub îndrumarea 
Domnului Prof. Marius Peculea, actualul Secretar 
General al Academiei Române. 

Rodnica activitate științifică a colectivului Uzinei în 
abordarea tehnologiilor de separare a apei grele s-a 
concretizat prin numeroase soluții tehnice valoroase, prin invenții și inovații de interes 
național, precum și prin numeroase lucrări științifice ce constituie și astăzi un material 
util celor angajați în organizarea și dezvoltarea producției industriale a apei grele. 

Cercetările nu s-au oprit însă aici și au continuat prin abordarea altor tehnici de 
separare a izotopilor hidrogenului sau prin inițierea de studii și cercetări în adsorbția 
fizico-selectivă a gazelor pe materiale poroase, în tehnica vidului înalt și în tehnolo-
gia temperaturilor joase și foarte joase.” 

Prof. univ. dr. Ioan Ștefănescu,  
Progrese în Criogenie și Separarea Izotopilor, 1998

„Eu am ajuns în Râmnicu Vâlcea în 1970, când eram în anul patru de facultate, iar 
domnul academician Marius Peculea, care îmi era și profesor, și îndrumător, m-a 
adus ca să mă convingă că locul unde va fi făcută Uzina «G» merită atenție, chiar 
dacă orașul are un altfel de aer față de ceea ce știam noi în Ardeal. Am venit, am 
văzut, am dat mai puțină importanță aerului special al orașului, deși era un oraș cură-
țel, unul așa boieresc, cu case frumoase, diferit de alura pe care o are acum, și m-a 
convins să vin la Vâlcea. […] Așa de mult m-a fascinat ceea ce am început să fac și 
așa am strâns ani de experiență, încât am decis să rămân în continuare. Așa am ajuns 
șef de atelier, șef de secție, inginer și, din 1993, când domnul Peculea a plecat 
Secretar General al Academiei, am preluat funcția de Director General.” 

Prof. univ. dr. Ioan Ștefănescu, http://www.timpuldeVâlcea.net/ioan-stefanescu-
profesorul-care-a-transformat-cercetarea-intr-un-produs-viabil/

„Insistența și imaginația sunt cele două atribute fundamentale aici la ICSI Râmnicu 
Vâlcea. Noi am ales să ne capitalizăm expertiza în domenii variate, pornind de la 
concepția potrivit căreia, dacă ai un rezultat de succes și oameni capabili, poți ampli-
fica și diversifica aplicabilitatea sa.” 

Prof. univ. dr. Ioan Ștefănescu, Market Watch, 1 septembrie – 15 octombrie 2014
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“The establishment of Uzina «G» Rm. 
Vâlcea from the 1st of March 1970 
opened a technological perspective in 
the nuclear energy development pro-
gram and led to the formation of a school 
of specialists, under the guidance of 
Prof. Marius Peculea, the current Secre-
tary General of the Romanian Academy. 

The prolific scientific activity of the Plant’s team in addressing heavy water sepa-
ration technologies has materialized through numerous valuable technical solutions, 
inventions and innovations of national interest, as well as numerous scientific papers 
that are still useful for those engaged in organizing and developing the industrial 
production of heavy water. 

However, the research continued by addressing other techniques for hydrogen 
isotopes separation or by initiating studies and research in the physical-selective 
adsorption of gases on porous materials, high vacuum technique and low and very 
low temperature technology.”

Prof. univ. dr. Ioan Ștefănescu,  
Progrese în Criogenie și Separarea Izotopilor, 1998

“I arrived at Râmnicu Vâlcea in 1970, when I was in the fourth year of college, and 
the academician Marius Peculea, who was both my teacher and my mentor, brought 
me to see that the place where Uzina «G» would be built deserved my attention, 
even if the city was different than what I was used to in Transylvania. I went and saw 
the place, I gave less importance to the special air of the city, although it was a clean 
city, in manorial style, with beautiful houses, different from what it is today, and it 
convinced me to stay in Vâlcea. I was so fascinated by what I was doing and I gained 
years of experience, that I decided to stay. That’s how I became workshop coordi-
nator, head of department, engineer and, since 1993, when Mr. Peculea left as Se-
cretary General of the Academy, I took over the position of General Manager.” 

Prof. univ. dr. Ioan Ștefănescu, http://www.timpuldeVâlcea.net/ioan-stefanescu-
profesorul-care-a-transformat-cercetarea-intr-un-produs-viabil/

“Perseverance and creativity are the two fundamental attributes that describe 
ICSI Râmnicu Vâlcea. We have chosen to capitalize our expertise in various fields, 
starting from the idea that if you have a successful result and capable people, you 
can amplify and diversify its applicability.”

Prof. univ. dr. Ioan Ștefănescu, Market Watch, September 1 – October 15, 2014
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