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STRATEGIA DE CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE A  
INC-DTCI  ICSI RM. VÂLCEA (2021-2027) 

 

Introducere 
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, Inovării şi Digitalizării. 

Fondat în anul 1970, sub denumirea de Uzina „G” Rm. Vâlcea, ICSI Rm. Vâlcea a cultivat în cei 50 
de ani de existenţă o tradiţie pentru cercetarea aplicativă şi dezvoltarea tehnologică, extrapolând 
experienţa căpătată în anii de început în investigarea izotopilor hidrogenului şi schimbului 
izotopic către noi direcţii de cercetare: tritiu, energie bazată pe hidrogen, markeri de origine. ICSI 
Rm. Vâlcea a “scris” una dintre cele mai semnificative poveşti de succes ale comunității de 
cercetare din România, anume tehnologia pentru producerea apei grele. Astăzi, institutul se 
confruntă cu noi provocări ce provin din nevoile specifice ale României, dar și din eforturile 
generale de integrare a sistemului de cercetare din România în cadrul ansamblului european. 

Strategia de Cercetare Dezvoltare și Inovare a INC-DTCI-ICSI Rm.Vâlcea pe perioada 2021-2027 
are drept scop creșterea permanentă a aportului în toate aceste domenii, conducâd la 
intensificarea contribuției românești la progresul cunoașterii aplicative, interdiciplinare și de 
frontieră, la creșterea competitivității economiei romanești prin inovare și la creșterea rolului 
științei în societate.  

 

Misiunea ICSI este de a se dezvolta ca un institut competitiv pe plan internațional prin 
generarea de noi cunoștințe științifice în domeniile sale specifice de activitate, având ca priorități: 
excelența științifică în cercetare, excelența în privința transferului de tehnologii/produse către 
economie şi orientarea activităţilor către cerinţele societăţii. 

 
Componentele principale ale misiunii ICSI vizează generarea de know-how și asigurarea 
transferului tehnologic către societate/economie, în scopul: (i) susținerii Programului Nuclear 
Național, (ii) dezvoltării și implementării tehnologiilor energetice bazate pe hidrogen și surse 
regenerabile de energie, și (iii) soluționării problematicilor de mediu și securitate alimentară.  

A deveni un lider regional în soluții inovative energetice și de mediu și de a 
construi un cadru operațional sustenabil capabil a rezolva printr-o cercetare de 
excelență probleme esențiale legate de noi energii și impactul asupra mediului. 
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ICSI trebuie să continue a fi un generator de idei și soluții, axat pe cunoașterea de frontieră și pe 
activitățile de cercetare interdisciplinare, pentru a rezolva probleme de interes practic pentru 
economie, în scopul dezvoltării de tehnologii global competitive, sustenabile și ecologice în 
energie și mediu. 

Dezvoltarea transferului de tehnologie către agenți economici precum și a informării tehnologice 
a acestora, dezvoltarea mediului de afaceri inovative, a transferului de cunoaștere și a 
managementului calității pentru creșterea competitivității firmelor de pe plan local, regional si 
național constituie o componentă primordială a misiunii ICSI. 

 

Obiective generale   
 Creșterea capacității de cercetare-dezvoltare-inovare; a gradului de utilizare a infrastructurii 

de CD și capacitarea resurselor umane existente; 
 Intensificarea transferului tehnologic și o mai bună valorificare a rezultatelor cercetării; 
 Accentuarea identității științifice și tehnologice la nivel național și internațional, însoțită de 

creșterea vizibilității ICSI; 
 Integrarea ICSI Rm. Vâlcea în spațiul de cercetare internațional, prin participarea la 

programele de cercetare ale UE (ex. Orizont 2020, EURATOM) și, încheierea de noi acorduri/ 
cooperări bilaterale, etc;  

 Creșterea producției științifice a ICSI şi îmbunătățirea rezultatelor financiare (creșterea 
ponderii fondurilor extrabugetare în veniturile ICSI). 

 

Obiective specifice 
• Continuarea dezvoltării domeniilor de tradiție ale institutului (tehnologii izotopice, procese 

criogenice) domenii ce s-au constituit ca piloni de excelență în susținerea programului nuclear 
național (fisiune și fuziune); impulsionarea ariilor adiacente acestora și maximizarea 
potențialului de creștere al aplicațiilor izotopilor; 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Tehnici și tehnologii de radioprotecție, decontaminare și decomisionare necesare facilităților 
de procesare a mediilor tritiate; 
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• Dezvoltarea de metodologii de amprentare izotopică, pentru caracterizarea și clasificarea 
produselor naturale în scopul determinării originii și trasabilității acestora; 

 Dezvoltarea unor concepte proprii de protecție activă a mediului și de creștere a siguranței 
alimentare bazate pe izotopii stabili ai unor bioelemente 

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

• Completarea liniei de producere a ansamblurilor de pile de combustibil tip PEM cu 
echipamente care să permită trecerea de la cercetarea de laborator a acestei tehnologii la 
scară semi-industrială și la validarea în mediu real de funcționare; 

• Dezvoltarea de noi materiale și arhitecturi pentru dispozitivele electrochimice aflate în diferite 
stadii de cercetare/realizare/implementare (pile de combustibil, electrolizoare, baterii); 

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

• Soluții de stocare a energiei utilizând bateriile litiu-ion pentru aplicații mobile, portabile și 
staționare; 

• Dezvoltarea a două centre de cercetare de excelență, respectiv: 
- Centru de cercetare de excelență în domeniul dezvoltării noilor materiale pentru baterii; 
- Centru de cercetare pentru extinderea capabilitatilor de investigare a calităţii alimentelor; 

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

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

 
 

Analiza SWOT 
 

  PUNCTE TARI   PUNCTE SLABE 
1. Misiune definită clar și viziune unică 
2. Un sistem flexibil de management al programelor 

de cercetare 
3. Standarde de calitate în cercetare total 

implementate 
4. Diversitate, inter si multidisciplinaritate a resursei 

umane existente în ICSI 
5. Acceptanța unei culturi a cercetării în cadrul 

personalului de cercetare 
6. Abordare pragmatică a temelor de cercetare, cu 

finalitate tehnologică definită 
7. Capabilitate de dezvoltare tehnologică și de 

expertiză în ceea ce privește noile tehnologii 
8. Existența unei infrastructuri IT upgradată de 

ultimă generație 
9. Infrastructură de cercetare unică și de ultimă 

generație, pe domeniile de acțiune ale Institutului. 
10. Existența a două infrastructuri de interes național, 

recunsocute și finanțate instituțional, ambele 
având caracter de unicitate și cu un larg spectru de 
parteneri internaționali. 

11. Reputație pe plan național și internațional ca 
partener de încredere în domeniile de acțiune 

1. Lipsa existenței unui model de finanțare 
sustenabil, în condițiile în care finanțarea 
produce un grad ridicat de incertitudine în 
climatul fiscal. 

2. Lipsa unui mecanism de căutare/recrutare 
de talente în cercetare la nivel național și 
internațional. 

3. Insuficienta monitorizare a resursei umane 
și lipsa unui mecanism de stimulare a 
competitivității personalului 

4. Localizarea ICSI în afara zonei urbane și 
departarea de centrele universitare de 
interes. 

5. Insuficienta focalizare către programele 
europene, în special Horizon 2020 

6. Insuficienta atenție acordată diseminării 
rezultatelor cercetării, în condițiile 
existenței unei cantități semnificative de 
date relevante publicabile. 

7. Lipsa unor argumente convingătoare 
pentru discuțiile în mediul economic și 
public referitoare la necesitatea cercetării 
în domeniul energetic. 
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  OPORTUNITĂȚI   RISCURI - AMENINȚĂRI 
1. Concordanța dintre domeniile de activitate ale 

ICSI cu strategiile naționale și europene, atât în 
ceea ce privește noile tehnologii energetice  

2. Existența unei finanțări prin Programul Nucleu 
3. Potențiale aplicații ale ICSI în viitoarele programe 

de finanțare PNNR și POCIDIF. 
4. Oportunități în ceea ce privește implicarea ICSI în 

“revoluția” hidrogenului 
5. Implicarea ICSI în programele Ministerului 

Mediului de analiză și raportare a emisiilor, 
precum și de monitorizare a calității aerului. 

6. Necesitatea dezvoltării de tehnologii nucleare 
relativ la specificitatea energeticii nucleare din 
România și implicit a cercetării Tritiului. 

7. Emulația științifică și dezvoltarea tehnologică 
imensă, pe plan internațional, relativ la procesul 
de fuziune, în care rolul Tritiului este esențial. 

8. Rapida dezvoltare la nivel global și necesitățile de 
cercetare în domeniul stocării energiei 

9. Noile Legislații și tendințe în ceea ce privește 
mobilitatea "curată" lipsită de emisii. 

10. Apartenența la grupuri de cercetare europene și 
posibilitatea de accesare de finanțări europene 

1. Volatilitatea modalităților de finanțare la 
nivel național. 

2. Inexistența unor finanțări multianuale (cu 
puține excepții) și lipsa unei stabilități în 
ceea ce privește sumele contractate 

3. Lipsa unor programe de specializare pentru 
tinerii absolvenți în domeniile "critice" la 
nivel global. 

4. Nivelul de reținere și formare a tinerilor 
cercetători 

5. Rapida dezvoltare a tehnologiilor 
energetice emergente susținută de o 
finanțare constantă, ceea ce face dificilă 
competitivitatea Institutului în domeniile 
menționate. 

6. Probleme de etică și proprietate 
intelectuală. 

  

 
 

 

Direcții prioritare/strategice de dezvoltare pe perioada 2021-2027 
 
Direcţiile strategice ale activităţii de cercetare, dezvoltare și inovare ale INC-DTCI-ICSI Rm. Vâlcea, 
pentru perioada 2021-2027, se bazează atât pe valoarea și experiența resursei umane cât și pe 
infrastructura și baza materială existentă, fiind în deplină concordanță cu documentele programative 
existente pe plan național și internațional. În acest context, INC-DTCI-ICSI Rm. Vâlcea își va desfășura 
activitatea pe cinci direcții majore, fiecare având  subdirecții cu  obiective științifice complementare 
și cuprinzând tematici CDI specifice, după cum urmează: 

1. Cercetări în domeniul criogeniei, materialelor şi echipamentelor asociate. 
2. Tehnologii de separare izotopică pentru susținerea Programului Nuclear. 
3. Tehnologii energetice ale hidrogenului. 
4. Tehnologii de dezvoltare baterii litiu-ion 
5. Mediul, calitatea vieții și securitate alimentară. 
6. Transfer tehnologic şi servicii de specialitate. 

 
1. Cercetări în domeniul criogeniei, materialelor şi echipamentelor asociate 
 

Activitatea de cercetare în criogenie se va axa pe două direcţii de bază, respectiv: 
 Tehnologii criogenice pentru susținerea domeniului nuclear. Obiectivele specifice sunt: 
o Dezvoltarea de soluții, concepte, proiecte și prototipuri în domeniul temperaturilor joase și 

criogenice 
o Dezvoltarea metodelor existente de investigări de materiale; dezvoltarea direcției de 

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

o Dezvoltarea de aplicaţii interdisciplinare bazate pe criogeneratoare de azot şi heliu lichid 
 Tehnologii criogenice de transport și stocare hidrogen, pentru dezvoltarea de tehnologii și 

soluții pentru hidrogen. Obiectivele specifice sunt: 
o Dezvoltarea de echipamente și tehnologii pentru stocarea optimizată a H2 la temperaturi 

scăzute 
o Tehnologii criogenice de purificare și separare a hidrogenului 
o Dezvoltare sisteme de alimentare cu hidrogen criogenic comprimat 
o Producerea și utilizarea heliului lichid pentru aplicații superconductoare 

 
2. Tehnologii de separare izotopică prin activități CDI de susținere a Programului Naţional Nuclear 

 

Experiența trecută în domeniul separărilor izotopice și mai recentă în dezvoltarea tehnologiilor de 
separare a tritiului constituie baza pentru continuarea activităților de cercetare în domeniul nuclear, 
combinate în direcții de bază după cum urmează: 
• Dezvoltarea de tehnologii moderne de separare a tritiului bazate pe electroliză și noi materiale (de 

tip MOF sau nanostructuri). Obiective specifice: 
o Dezvoltarea de sisteme modulare de detritiere 
o Dezvoltarea de tehnologii de separare izotopică prin electroliza PEM 
o Noi sisteme catalitice de separare izotopică 

• Procese de permeație prin suprafețe metalice și/sau polimerice. Obiective specifice: 
o Dezvoltarea de “bariere” de permeație pentru hidrogen în sisteme energetice 
o Tehnologii de purificare a gazelor prin permeație 
o Noi soluții de gestionare a ciclurilor de tritiului în reactoare nucleare 

• Tritiu (concentrații scăzute) în mediul înconjurător – monitorizare și tehnici de decontaminare. 
Obiective specifice: 
o Metodologii de analiză și monitorizare a tritiului în mediul înconjurător 
o Tehnici de analiză la concentrații foarte scăzute 
o Tehnologii de decontaminare a mediului, pentru concentrații scăzute de tritiu. 
o Metodologii de analiză a Carbonului-14 în probe organice și non-organice.   

• Proiectare sisteme și tehnologii nucleare. Obiectiv specific: 
o Asigurare suport pentru proiecte la nivel național și internațional în domeniul nuclear prin 

capabilități de proiectare de tip CAD, de simulare tehnologică și mecanică.  
• Asigurare suport tehnologic pentru reactoarele nucleare de tip CANDU (incluzând asigurarea 

funcționării instalației PESTD). Obiective specifice: 
o Asigurarea mentenanței și funcționalitatea instalațiilor nucleare de separare a Tritiului din ICSI. 
o Dezvoltarea de tehnologii de producere catalizatori pentru schimb izotopic și de sinteză noi 

catalizatori. 
o Menținerea și dezvoltarea capabilității de producere sisteme de separare și reconcentrare a 

izotopilor hidrogenului pentru reactoarele de tip CANDU 
 

3. Tehnologii energetice ale hidrogenului 
 

Având la bază “explozia” de dezvoltare, promovată de UE în 2020 prin Green Deal și noua 
strategie europeană pentru hidrogen, politica ICSI a fost de a se regrupa și acționa în două direcții 
principale – continuarea cercetărilor în punctele “tari” ale ICSI pentru a dezvolta echipamente 
electrochimice – electrolizoare și pile de combustibil, elementele cheie ale lanțului de tehnologii 
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grupate sub denumirea generică de “HIDROGEN”, și dezvoltarea de grupuri de proiectare și 
dezvoltare tehnologică de tip suport pentru proiecte majore bazate pe hidrogen în România. 
 Dezvoltare de noi materiale pentru tehnologii energetice emergente. Obiective specifice: 
o Noi tehnologii de sinteză și implementare a grafenelor dopate, pentru sisteme 

electrochimice 
o Noi structuri catalitice pentru pile de combustibil pentru minimizarea concentrației de 

platină 
o Dezvoltarea de noi metodologii de sinteză nanostructuri de carbon. 
o Dezvoltarea de electrozi pe bază de grafenă pentru pile de combustibil 
o Dezvoltare de polimeri coordinativi poroși cu liganzi organici/anorganici pentru producerea 

de membrane schimbătoare de protoni/anioni.  
o obținerea noi tipuri de membrane utilizând bromurarea polifenilen-oxidului cu diferiți 

precursori organici de brom 
 Dezvoltare de tehnologii chimice de conversie. Obiective specifice: 
o Dezvoltare de noi tehnologii electrochimice pentru utilizarea CO2 în sisteme automotive și 

staționare 
o Realizarea și experimentarea unei instalații de conversie a dioxidului de carbon cu hidrogen 

regenerabil 
o Dezvoltarea de soluții de decarbonizare bazate pe pile cu dioxid de carbon 
o conversia electrochimică a CO2 în celule hibrid Na2CO3 și dezvoltarea de membrane 

ceramice tip NASICON 
o Dezvoltarea de tehnologii chimice pentru conversia hidrogenului la lichid (metanol, LOHC) 
o Dezvoltarea de tehnologii de conversie a hidrogenului în amoniac și utilizarea în pile 

electrochimice. 
o implementarea unor procese inovative de cataliză eterogenă în domeniul energiei. 

 Dezvoltarea de tehnologii de generare, conversie și utilizare a hidrogenului 
o Dezvoltarea de procese de manufacturare robotizată pentru producerea de pile de 

combustibil  
o Dezvoltarea de electrolizoare cu membrană schimbătoare de protoni (PEM) și anioni (AEM) 

pentru stocarea la scară mare de energie regenerabilă 
o Dezvoltarea de sisteme auxiliare pentru electrolizoare de mare putere și integrarea în 

sisteme de producere energie termică/electrică 
o Dezvoltarea unui model de generator de hidrogen bazat pe electroliză  
o Dezvoltarea unei pile hibride Na-CO2 – element inovativ în dezvoltarea sistemelor 

energetice ce produc energie electrică și hidrogen.   
 Dezvoltarea de sisteme complete energetice bazate pe hidrogen pornind de la surse primare 

regenerabile. Obiectivele specifice sunt: 
o Dezvoltarea capabilității de calcul și proiectare - dezvoltare sisteme integrate de producere 

hidrogen și utilizare, la scară reală. 
o Crearea cadrului necesar pentru a demonstra că sursele regenerabile și hidrogenul pot fi 

utilizate în siguranță pentru dezvoltarea de soluții personalizate de alimentare energie 
electrică și termică. 

 Tehnologii emergente pentru mobilitate, concentrate pe dezvoltarea de propulsoare bazate 
pe hidrogen și/sau baterii, pentru sisteme automotive, pentru a confirma gradul de pregătire 
tehnică şi comercială a vehiculelor bazate pe hidrogen dar şi hibrideț. Principalele obiective 
specifice sunt: 
o Dezvoltarea unui propulsor H2E standardizat cu un management al puterii optimizat 
o Dezvoltarea de sisteme de propulsie bazate pe hidrogen de putere ridicată 
o Noi tehnologii de propulsoare cu hidrogen pentru vehicule aeriene 
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o Realizarea de platforme demonstrative cu propulsoare cu hidrogen de mare viteză 
 
4. Tehnologii de dezvoltare baterii litiu-ion 

 Dezvoltarea și implementarea de noi materiale și arhitecturi pentru optimizarea bateriilor 
Litiu-Ion. Principalele obiective specifice sunt: 
o Dezvoltare de arhitecturi hibride de electrozi pe bază de materiale active bogate în Ni, 

pentru baterii Li-ion în vederea creșterii densității energetice 
o Sinteze de materiale compozite pe bază de silice ca alternativă la anodul de grafit din 

bateriile Li-ion 
o Dezvoltare și implementare de structuri semi-interpenetrante cu proprietăți de auto-

regenerare, utilizate în dezvoltarea anozilor de siliciu 
o Stabilire sistem de electroliți cu adiție de aditivi pentru îmbunătățirea performanțelor 

bateriilor Li-ion 
o Implementarea senzorilor cu fibră optică în celule Li-ion - strategii de monitorizare a 

temperaturii și deformării celulelor în timpul proceselor electrochimice  
o Dezvoltarea de electroliți ionici compoziți moleculari solizi pentru stabilizarea anozilor 

bateriilor litiu-ion în stare solidă, dezvoltarea de electroliți solizi cu conductivitate ultra-
ridicată și electrozi cu stabilitate ciclică îmbunătățită pentru bateriile solid-state 

 Stocarea energiei utilizând bateriile Litiu-Ion pentru aplicații mobile, portabile și staționare.  
 Extinderea facilității de cercetare, producție și testare pentru baterii litiu-ion și noi materiale 

pentru acestea 
 

5. Mediul, calitatea vieții și securitate alimentară 
 Dezvoltare metodologii de investigare a autenticiăţii/calității alimentelor, concentrat pe 

utilizarea unui set extensiv de tehnici de analiză „target” şi „non-target”. Principalele 
obiective specifice sunt: 
o Analiza multidimensională bazată pe izotopi stabili pentru autentificarea originii  
o Dezvoltare de metodologii alternative, substitutive sau complementare amprentării 

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

o Dezvoltare de tehnici integrate de analiză pentru detectarea adulterării băuturilor şi 
alimentelor 

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

 Dezvoltare metodologii de investigare a mediului are în vedere monitorizarea tuturor 
elementelor din mediul înconjurător, în special prelevarea și analiza fizico-chimică a solurilor, 
deșeurilor, apelor de adâncime sau de suprafață, ape reziduale. Principalele obiective specifice: 
o Dezvoltare metodologii adecvate de monitorizare (prelevare, analiză și interpretare) a 

calității apelor de adâncime și de suprafață, și evaluarea gradului de protecție la poluanți 
o Dezvoltare metodologii de analiză a combustibililor fosili, combustibililor alternativi, 

biomasă 
o Implementare metodologii de evaluare emisii de gaze cu efect de seră  
o Tehnologii de analiză și modelare a contaminării siturilor și stabilirea unor soluţii de 

decontaminare 
o Dezvoltare de tehnologii destinate recuperării şi valorificării unor componente din deşeuri 

solide, lichide şi gazoase, ca soluţie integrată a unor procese catalitice eco eficiente de 
interes aplicativ 
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o Dezvoltarea de materiale avansate structural, cu capacitate selectivă ridicată (sorbenți, 
catalizatori, membrane, etc).  

 Dezvoltarea unui Laborator Național de certificare a autenticităţii pentru alimente 
 

6. Transfer tehnologic şi servicii de specialitate în ecologie, mediu şi industrie (valorificare 
deşeuri, studii de mediu), industrie alimentară (markeri de origine) – gestionat prin 
intermediul departamentului ICSI Business 

 Facilitarea inițierii și dezvoltării de start-up-uri și spin-off–uri pentru transferul tehnologiilor 
inovative dezvoltate;  

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

 Valorificarea rezultatelor cercetărilor prin transfer tehnologic către IMM-uri sau în parteneriat 
cu acestea;  

 Diseminarea activităților și rezultatelor inovative/proiecte de succes. 
 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii aferente entității de transfer tehnologic. 
 
DOMENII DE EXCELENȚĂ 
- Separarea/recuperarea/stocarea izotopilor hidrogenului. 
- Dezvoltarea tehnologiilor pentru producerea și utilizarea hidrogenului, “vector de energie 

verde”. 
- Utilizarea izotopilor ca markeri de origine a produselor. 

 
RESURSE  
 

Infrastructura 

INC-DTCI-ICSI Rm. Vâlcea dispune de o infrastructură de cercetare de excepţie,  bazată  pe o serie 
de instalații, echipamente și sisteme unice la nivel național și internațional, institutul fiind 
considerat drept unul dintre cele mai moderne centre de cercetare-dezvoltare din țară. 

ICSI a fost în ultimii zece ani în continuă schimbare și definire a zonelor de acțiune și de 
competență. Această reorganizare a implicat și regândirea strategiei de acțiune în ceea ce 
privește infrastructura de cercetare. ICSI are în momentul de față aprox. 7000 m2 noi construiți 
de facilități de cercetare grupați în esență pe cele trei noi facilități – Centrul Național pentru 
Hidrogen și Pile de Combustibil, ROM-EST – Laboratorul de stocare energie și CRYO-HY – 
Laboratorul de temperaturi scăzute. În perioada, 2009-2020 au fost obținute finanțări pentru 
investiții bazate pe fondurile structurale de aprox. 100 mil. Euro, fiind create un număr de aprox. 
25 de noi posturi de cercetători și punându-se bazele unor noi topici de cercetare rezultate din 
capabilitățile create.  

Alte două Proiecte finanțate din fonduri europene pentru extinderea celor două facilități 
importante ale ICSI – Pilotul Experimental pentru Separarea Tritiului și Deuteriului și Centrul 
Național pentru Hidrogen și Pile de Combustibil sunt în derulare în perioada 2021-2023 și vor 
permite pe de o parte, dezvoltarea capacității ICSI de a realiza proiecte relevante în domeniile 
sale de excelență, și pe de altă parte vor conduce la diversificarea ofertei de servicii inovative a 
Institutului.  

De asemenea, ICSI acționează continuu pentru transformarea Institutului ca nod regional IT și 
centru de stocare a datelor. Un nou centru de resurse CLOUD va fi realizat printr-un proiect POC 
ce se va derula în perioada 2021-2023, fiind în faza de contractare, misiunea acestuia fiind de a 
furniza resursele informatice și de comunicații necesare atât pentru stocarea și analiza volumelor 
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mari de date care rezultă din activitatea de cercetare a Institutului, cât și pentru schimbul de date 
stiințifice la nivel european si internațional. Va permite creșterea accesului cercetătorilor din ICSI 
la resurse globale de informare, va favoriza obținerea excelenței în cercetare-dezvoltare-inovare 
și va conduce la eliminarea fragmentarii întâlnite în activitatea știițifică atunci când vorbim 
despre domenii diferite care generează date.  

O nouă investiție într-o infrastructură majoră pentru România – RoHydroHub este prevăzută 
pentru perioada următoare, ICSI fiind promotorul și cel care o va gestiona. Se dorește ca această 
infrastructură să reunească întregul “lanț al inovării” – Universități-Cercetare-Mediul economic, 
pentru a crea mediul propice dezvoltării energeticii hidrogenului în România.  

În paralel, ICSI este focalizat către extinderea facilității de cercetare, producție și testare baterii 
Litiu-Ion astfel încât să ne putem manifesta capabilitățile în acest domeniu. Din acest punct de 
vedere se prevede elaborarea unei propuneri pentru o investiție de infrastructură în domeniul 
noilor materiale pentru baterii. De asemenea, o investiție legată de extinderea capabilităților de 
investigare a calității alimentelor este propusă, astfel încât se lucrează la elaborarea unui studiu 
de fezabilitate pentru dezvoltarea unui Laborator Național de autentificare pentru alimente. 

Pe termen lung, ICSI își propune a insista în zonele sale de competență și de a dirija investițiile în 
special în zona demonstrativă, prin care se pot crea “punți de colaborare” cu mediul economic și 
prin care ICSI să activeze ca organizație suport atât pentru politicile naționale de energie și mediu 
dar și ca furnizor de soluții tehnologice pentru business. 

Succesul în activitatea de cercetare-dezvoltare este dat și de existența unei infrastructuri de 
cercetare complete și updatate, astfel că menținerea la un nivel competitiv a dotării 
laboratoarelor reprezintă un punct cheie în realizarea obiectivelor propuse. De asemenea, 
creșterea gradului de utilizare a echipamentelor/ infrastructurii reprezintă un indicator ce trebuie 
atins, în condițiile în care se propune creşterea vizibilității facilităților IIN. 

Resursele umane 

Resursa umană este considerată a fi cel mai prețios capital al ICSI, cel ce poate genera sau 
multiplica diverse soluții în variate domenii de aplicabilitate. Strategia asigurării unor resurse 
umane corespunzătoare, a reprezentat o componentă importantă a efortului de creștere a 
competitivității și vizibilității institutului în plan național și internațional, astfel că putem afirma 
că ICSI a reușit să “construiască” un grup capabil de angajați dedicați la nivel academic, tehnic și 
administrativ. 

A fost dezvoltată o strategie de resurse umane ce are patru componente esențiale: Selectare și 
Recrutare, Mobilitatea și specializarea cercetătorilor, Angajare sustenabilă și Competența și 
concordanța cu ICSI (FIT@ICSI). În plus, există o continuă preocupare pentru menținerea și 
dezvoltarea unei identități și culturi comune ce promovează auto-managementul, colaborarea, 
dialogul, curiozitatea, încrederea și punerea în valoare a talentelor individuale. 

Actualmente, pentru INC-DTCI-ICSI Rm. Vâlcea, principala sursă de recrutare a personalului o 
reprezintă universitățile de profil din țară, o mai strânsă relație de cooperare științifică cu aceste 
universități fiind luată în considerare atât pentru cooptarea și cuprinderea studenților în 
realizarea activităților de cercetare ale INC-DTCI-ICSI Rm. Vâlcea, cât și pentru asigurarea cadrului 
corespunzător elaborării tezelor de licență/ masterat/doctorat în co-tutelă. 

Ținând cont de specificitatea activității de cercetare, este necesar să se insereze o așa-numită 
„cultură a cercetării” în conștiința personalului de cercetare-dezvoltare. Promovarea acestei 
„culturi a cercetării” include atât un program de mentorat pentru personalul tânăr, cât și 
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concentrarea seminariilor interne periodice asupra unor tematici strategice pentru dezvoltarea 
viitoare a institutului.  

Mai mult, prin politica sa de resurse umane, institutul încurajează şi sprijină participarea la 
programe de pregătire individualizată (ex. masterat, doctorat, postdoctorat), prin 
implementarea unui mecanism de susţinere a personalului tânăr din cercetare prin coordonarea 
de către un mentor şi 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. 

 
PARTENERIATE STRATEGICE ȘI VIZIBILTATE 

 

INC-DTCI-ICSI Rm. Vâlcea are o politică continuă de dezvoltare a parteneriatelor academice, 
științifice și tehnico-economice, având o multitudine de acorduri de colaborare și de parteneriat 
cu universități, institute de cercetare-dezvoltare, asociații profesionale naționale și 
internaționale, precum și cu agenți economici asigurându-și în acest mod o bună vizibilitate la 
scară națională și internațională. 

INC-DTCI-ICSI Rm. Vâlcea va acționa în continuare pentru întărirea și extinderea parteneriatelor 
existente în prezent, în vederea formării de consorții puternice și viabile pentru participarea la 
competiții de proiecte în cadrul programelor de interes pentru activitățile și obiectivele 
institutului (Horizont Europe, PNCDI III, POC-CDI, etc). 

Organizarea și diversificarea secțiunilor științifice ale conferinței cu participare internațională 
“New Cryogenic and Isotope Technologies for Energy and Environment – EnergEn” precum și a 
workshopurilor și conferințelor ce au ca tematică managementul tritiului, însoțite de editarea 
jurnalului indexat BDI, ”Smart Energy and Sustainable Environment”, vor asigura creșterea 
vizibilității institutului în cadrul comunităţii ştiinţifice şi vor conduce la noi relaţii de colaborare 
cu potenţiali parteneri din România şi din străinătate.  

INC-DTCI-ICSI Rm. Vâlcea are deja o identitate științifică și tehnologică la nivel național, bine 
conturată și recunoscută. Implicarea în programele europene aferente tehnologiilor energetice 
bazate pe hidrogen, precum și în programul de fuziune nucleară, creează premisa definirii 
identității specifice la nivel european. Ca urmare, crearea unui portofoliu de expertiză și 
tehnologii care să devină specific și identificabil cu numele institutului reprezintă un punct 
important în strategia noastră. Regândirea modului de utilizare/deschidere a instalațiilor de 
interes național existente către partenerii internaționali și naționali, dar și a manifestărilor 
științifice (găzduite sau în organizare proprie), sunt elemente de bază ale strategiei ce vizează 
creșterea vizibilității institutului. 

Nu în ultimul rând, crearea unei „identități vizuale” unitare a INC-DTCI-ICSI Rm. Vâlcea care să fie  
promovată/propagată la orice manifestare științifică la care se participă, constituie un element 
de bază al creșterii vizibilității și recunoașterii institutului. În același timp, site-ul INCDTCI trebuie 
să fie principala „poartă” către exterior a institutului, astfel că, va fi actualizat permanent și va 
oferi informații  relevante dar și oferte concrete de cooperare științifică. 

Promovarea institutului în mass-media, organizarea de vizite/evenimente dedicate elevilor/ 
studenților interesați de activitatea de cercetare din institut, precum și participarea la acțiuni de 
diseminare specifice reprezintă puncte cheie care pot susține dezvoltarea rețelei de parteneri și 
pot crește vizibilitatea institutului. 
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TRANSFERUL TEHNOLOGIC ȘI ATRAGEREA DE FONDURI NEPUBLICE/PRIVATE  
 

ICSI consideră că transferul tehnologic este un element cheie al dezvoltării institutului. Este, de 
altfel, singura modalitate prin care un institut de dimensiunea ICSI poate accelera achiziția de 
cunoaștere, experiență si echipamente, în comparatie cu Instituțiile mari la nivel internațional. 
Mai mult, există un consens privitor la faptul că difuzia de cunoștințe și tehnologie este esențială 
pentru Institut, atât în sensul dezvoltării dar și a obținerii de fonduri extrabugetare. Acest transfer 
nu este restricționat la granițe, cooperarea internațională cu companii, reprezentând un obiectiv 
esențial pentru progresul științific. Un segment important de atragere de fonduri în cadrul 
institutului, îl reprezintă aplicațiile proprii de servicii-producție și de transfer al rezultatelor 
cercetării către sectorul economic. 

Pentru promovarea parteneriatelor dar și pentru impulsionarea mecanismului de transfer 
tehnologic, ICSI are în componența sa un department ICSI Business ce are drept misiune 
promovarea și gestionarea rezultatelor cercetărilor celorlalte trei departamente, care au 
potențial pentru un transfer tehnologic. În cadrul acestui department, există și un incubator de 
afaceri care gazduiește un număr de companii, în interiorul ICSI, cu activități de cooperare. Rolul 
ICSI Business este de a crește considerabil cercetările finanțate din fonduri extrabugetare.  

Un portofoliu de companii ce au fost deja interesate de cooperare cu Institutul va fi elaborat și 
un eveniment anual de diseminare cu participarea acestora va fi organizat. De asemenea, un 
interes deosebit este gândit a fi acordat potențialelor aplicații ale cercetărilor ICSI în zona 
societală (prin intermediul municipalităților și/sau Ministerelor de resort), unde există un mare 
interes și care au avantaj dublu major: pe de o parte reprezintă o contribuție directă a Institutului 
la dezvoltarea națională și regională și, pe de altă parte, măresc contribuția de finanțări 
extrabugetare. 

Ca urmare, ICSI Rm. Vâlcea intenționează să continue identificarea de surse suplimentare de 
fonduri prin: (i) încheierea de noi parteneriate cu companii private, alături de consolidarea celor 
deja tradiționale și angrenarea acestora în proiecte de transfer de cunoștințe sau experimental 
demonstrative; (ii) afilierea la clustere tehnologice pe tematici CDI compatibile cu domeniile de 
excelență ale ICSI; (iii) utilizarea expertizei tehnice și a facilităților de cercetare și producţie ale 
ICSI pentru creșterea și diversificarea produselor și serviciilor oferite; (iv) menținerea 
standardelor de calitate a serviciilor de expertiză oferite de ICSI, în scopul creșterii volumului de 
colaborări cu agenți economici. 

Vor fi  continuate următoarele acțiuni: 
- Facilitarea inițierii și dezvoltării de start-up-uri și spin-off–uri, precum și a incubării de noi 

întreprinderi inovative bazate pe transferul de noi  tehnologii avansate;  
- Formarea unei culturi antreprenoriale și creșterea competitivității managementului afacerii;  
- Diseminarea în mediul economic a rezultatelor activităților CDI și a rezultatelor 

inovative/proiecte de succes; 
- Creșterea calității și competitivității produselor, proceselor și serviciilor oferite/realizate în 

cadrul institutului și creșterea diversității acestora;  
- Creșterea gradului de utilizare a resurselor umane și materiale din cadrul ICSI, prin extinderea 

accesului companiilor publice/private la serviciile tehnologice și infrastructura CDI. 
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Planul de dezvoltare instituţională al ICSI Rm. Vâlcea  

Perioada 2022-2026 

 

1. PRINCIPII DE ELABORARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE ICSI 
Planificarea dezvoltării instituționale a ICSI Rm. Vâlcea îşi propune să fie un instrument de structurare 

a proceselor în luarea și implementarea deciziilor și nu un sistem restrictiv, regularizat în mod strict. 

 
 

Planul de dezvoltare se bazează pe o evaluare a tendințelor de CD globale, pe perspectivele, cererile de 

cercetare-dezvoltare în domeniile particulare de activitate, direcțiile prioritare ale țării și oportunitățile de a 

contribui la performanțele acestora, dar și capabilitățile economice și culturale ale României. În acest fel, s-a 

identificat specificul ICSI Rm. Vâlcea, identitatea sa, și s-au definit viziunea de dezvoltare, misiunea și 

țintelele strategice.  

 

 

 

 

 

Cum ICSI Rm. Vâlcea este o organizație eminamente de dezvoltare tehnologii și inovare, indicatorii de 

performanță sunt concentrați în special pe cercetarea aplicativă și dezvoltarea tehnologică. În cadrul 

planului au fost considerate nu numai calitatea rezultatelor obținute dar și modalitățile de a le disemina. 

Eficiența acestor canale de transfer depinde de succesul planificării către mediile de interes, definite 

generic: “știința către știință”, “știința către business” și “știința către societate”.    

 

MISIUNEA asumată de ICSI Rm. Vâlcea este de a deveni un lider regional în generarea de soluții inovative 

energetice și de mediu și de a construi un cadru operațional sustenabil capabil să rezolve printr-o cercetare 

de excelență probleme esențiale legate de noi energii și impactul asupra mediului. 

mailto:office@icsi.ro
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2. POLITICI, DIRECȚII ȘI OBIECTIVE ȘTIINȚIFICE PRIORITARE 

ICSI Rm. Vâlcea a definit câteva domenii prioritare în care s-a considerat că activitatea sa de CD poate 

aduce plus-valoarea necesară pentru a putea impune pe piață tehnologiile și produsele dezvoltate. Orientarea 

strategică pentru următorii ani în concepția acestui plan se bazează pe așa-numitele „competențe de bază” și 

pe capabilitatea organizatorică pe care institutul le deține. Pornind de la acest principiu, institutul are un 

avantaj semnificativ prin deținerea unor competențe de expertiză în domenii pentru care este sau îşi propune 

să devină lider național sau regional (ex. tehnologii energetice ale hidrogenului, tehnologii pentru baterii 

Litiu-Ion, separări izotopice, criogenie, electrochimia pilelor de combustibil, noi tehnologii energetice 

emergente - stocare energie). Pe baza acestora, au fost definite cinci politici strategice generale, completate 

de obiective specifice pentru fiecare department de cercetare. 

POLITICA STRATEGICĂ 1 – Transformarea ideilor în tehnologii – către o “Organizație a 

Inovării” - ICSI Rm. Vâlcea este o entitate recunoscută ca generatoare de tehnologii în special în domeniul 

energiei. Într-o perioadă în care transformările în energie nu mai sunt incrementale, ICSI Rm. Vâlcea își 

propune a insista pe promovarea ideilor rezultate din domenii conexe și transformarea lor în tehnologii 

energetice, atât în domeniul nuclear cât și în cel al energiilor “verzi”. Vorbim în consecință de promovarea 

întregului lanț de cercetare, de la cooptarea unor idei revoluționare rezultate în cercetările relative la noi 

materiale, noi procese și transformarea lor în tehnologii pregătite către “piață” cu un aport de plus-valoare. 

Obiectivul acestei politici se referă la menținerea unui mediu de CD sustenabil. Ne propunem a întări 

infrastructura de cercetare ce sprijină cercetarea la nivel de excelență, inclusiv mijloace de informare 

științifică (biblioteca digitală) și sisteme de informare. În plus, un sistem de recrutare de personal cu 

“imaginație” și bine informat este necesar a fi aplicat în sensul de a implementa total așa-numitul sistem de 

“cultură a cercetării” în institut. Politica de continuare a cercetărilor de la nivel de experiment de laborator și 

până la dezvoltare de tehnologie va fi întărită. Se dorește a se realiza pe termen scurt și mediu un portofoliu 

de tehnologii „ gata pentru piață” ce pot fi oferite partenerilor economici. 

POLITICA STRATEGICĂ 2 – Întărirea autonomiei creative individuale a cercetărilor pentru 

asigurarea unei competitivități crescute într-un mediu continuu variabil în privința finanțării - Ponind de 

la convingerea că nivelul de competitivitate al unui grup de CD este generat de creativitatea și capabilitatea 

științifică a cercetătorilor individuali, se propune crearea unui mecanism de selectare a inițiativelor 

individuale și integrare a lor în tematica institutului. Se propune a întări activitățile tip suport apropiate de 

cercetător și a dezvolta un “dialog bazat pe infrastructură” în jurul acestuia pentru a asigura o focalizare 

către cercetarea de excelență. În plus, inițiative specifice vor fi considerate în sensul finanțărilor private și 

Horizon Europe bazate pe implicarea activă a cercetătorilor, cu o atenție specială către o creștere a cooperării 

internaționale ce precede apelurile internaționale. 

POLITICA STRATEGICĂ 3 – Menținerea originalității, importanței și rigorii în cercetare în 

vederea asigurării unui grad ridicat de calitate științifică și impact internațional - ICSI Rm. Vâlcea 

consideră că decizia referitoare la tematicile și metodologiile de cercetare trebuie să rămână la nivelul 

cercetătorilor individuali și a grupurilor de cercetare. Elementul cheie ce este urmărit în activitățile noastre îl 

reprezintă calitatea ridicată a cercetării, furnizând un impact măsurabil în comunitatea internațională 

științifică. Această politică strategică își propune optimizarea performanțelor cercetătorilor prin stabilirea 

unui mediu de cercetare puternic și o atenție specială asupra calității în perspectiva internațională. O 

focalizare specială va fi acordată stimulării publicațiilor cu factor de impact ridicat a rezultatelor cercetărilor 



 
     ICSI Rm. Vâlcea 

 

Page 3 of 12 
 

noastre, aceste rezultate de cercetare fiind considerate ca esențiale în atragerea cooperărilor 

naționale/internaționale.  

POLITICA STRATEGICĂ 4 – Menținerea și dezvoltarea de resurse atât umane cât și 

instrumentale - Unul din punctele esențiale ale Strategiei ICSI Rm. Vâlcea îl reprezintă menținerea și 

întărirea rolului principal în cele câteva topici de activitate a Institutului – tehnologiile energetice ale 

hidrogenului, tehnologii de dezvoltare baterii Litiu-Ion, tehnologiile de separare izotopică cu aplicații 

nucleare, sau criogenia. Este esențial să contribuim la afirmarea acestor topici ca valori potențiale ale 

României în cercetare, astfel încât în cadrul strategiei de țară acestea să apară cu rezultate semnificative pe 

plan internațional. Dorim să creăm grupuri de lucru cu masă critică pe fiecare dintre topicile centrelor de 

excelență stabilite, competente nu doar din punct de vedere științific și tehnologic, dar capabile de a 

analiza mediul de lucru și a identifica rapid oportunitățile. De aceea, se impune a investi în tehnologia 

informației ce va întări capacitatea grupurilor științifice ale institutului de a colabora între ele și, la nivel 

global, ICSI Rm. Vâlcea își propune întărirea capacității de calcul pentru a sprijini grupul de modelare și 

simulare prin implicarea în rețele de tip cloud. Un alt obiectiv îl reprezintă consolidarea facilităților de 

cercetare prin extinderea, reconfigurarea și construirea de noi laboratoare. 

POLITICA STRATEGICĂ 5 – Sfere de excelență și instalații pilot - Extinderea și dezvoltarea de 

teme de cercetare știintifică în domeniile de acțiune ale ICSI - ICSI are definite deja două “sfere de 

excelență”, anume ICSI Nuclear și ICSI Energy. Abilitatea acestora de a dezvolta cercetări 

multidisciplinare, permite focalizarea către gestionarea unor provocări majore ce țin special de viitorul 

energeticii în România. Ambele zone de excelență își propun să sprijine mediul industrial din domeniul 

energetic, nuclear sau regenerabil, încercând astfel să intregreze dinamica României în aceste domenii, în 

cea internațională. Existența unor parteneriate strategice ale acestor grupuri cu Instituții de cercetare de 

renume la nivel internațional reprezintă dovezi ale capabilităților oferite de către cercetătorii ICSI Vâlcea. 

Ambele zone sunt de altfel declarate și Instalații de Interes Național, fiind finanțate instituțional prin 

autoritatea coordonatoare. 

ICSI Rm. Vâlcea are trei “piloni” - departamente de cercetare - cu topici bine definite și structură 

organizatorică adecvată. Evoluția dezvoltărilor la nivel global a confirmat actualitatea și importanța 

acestor domenii, astfel încât nu sunt necesare actualizări majore la nivel de department, totuşi, modificări 

de priorități și regândiri de grupuri de cercetare, în sensul obținerii numărului critic de cercetători pentru 

abordarea unor proiecte, sunt absolut necesare.     

ICSI Nuclear – implicat în programul nuclear național, are în gestiune cea mai mare Instalație europeană 

de separare a tritiului, Instalație de Interes Național în întregime de concepție românească. Principalele 

sale topici de cercetare: tehnologii de separare izotopică, distilare criogenică, catalizatori, tehnologii de 

gestionare a tritiului, proiectare instalații nucleare. Momentul la care acest plan se elaborează este 

important pentru ICSI Nuclear, prin realizarea efectivă a transferului tehnologiei de detritiere la SNN 

Cernavodă. ICSI Nuclear este proiectantul de concept, și urmează să devină și furnizorul elementului 

“cheie” al întregii instalații – coloanele de schimb izotopic catalitic. Odată finalizat acest transfer, ICSI 

Nuclear și-a îndeplinit principalul obiectiv, astfel încât planul de dezvoltare pe perioada următoare își 

propune a utiliza această expertiză pentru a ajunge la alt nivel de cunoaștere în ceea ce privește gestionarea 

tritiului. Tritiul este un element esențial în majoritatea scenariilor de dezvoltare a energeticii nucleare, fie 

că vorbim de fuziune sau fisiune prin noile reactoare modulare cu săruri metalice, astfel încât există un 

uriaș “gol de cunoaștere” în ceea ce privește comportarea acestuia în interacție cu materialele. Din acest 
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motiv, ICSI a inițiat un proiect, finanțat din fonduri europene, pentru dezvoltarea unuia dintre cele mai 

complete Laboratoare de Tritiu din Europa (TRI-Valcea), cu finalizare în 2023. În conformitate cu noile 

facilități ce sunt pe cale a fi implementate și cu expertiza existentă a grupului de cercetare, pentru ICSI 

Nuclear au fost definite 5 direcții prioritare de acțiune pe termen mediu și lung: 

 

• Dezvoltare de tehnologii moderne de separare a tritiului bazate pe electroliză și noi materiale (de tip MOF sau 

nanostructuri) – Grup de cercetare pentru noi tehnologii de separare izotopică, având în componență 6 cercetători 

științifici, 2 ingineri tehnologi și 4 tehnicieni. 

 

 
 

• Procese de permeație prin suprafețe metalice și/sau polimerice – 3 cercetători și 2 tehnicieni.  

 

 
 

• Tritiu (concentrații scăzute) în mediul înconjurător – monitorizare și tehnici de decontaminare – 4 cercetători și 

2 persoane suport tehnic în laborator. 

 

 

 
 

 

• Grup de proiectare sisteme și tehnologii nucleare – 4 ingineri tehnologi.  

 

 

• Asigurare suport tehnologic pentru reactoarele nucleare de tip CANDU (incluzând asigurarea funcționării 

instalației PESTD) – 2 cercetători, 4 ingineri tehnologi și 3 tehnicieni. 

 

 

 
 

ICSI Energy – creat ca un grup de cercetare în domeniul dezvoltării de tehnologii emergente energetice, 

are ca element central Centrul Național pentru Hidrogen și Pile de Combustibil (CNHPC). În esență, 

pornind de la rezultatele CNHPC, grupul s-a îndreptat și spre tehnologiile de stocare a energiei, deţinând o 

facilitate unică europeană de producere la nivel semiindustrial de baterii Litiu-Ion. ICSI Energy a deveni 

un element central la nivel național al efortului României de a pătrunde în mod efectiv în acest domeniu și 

de a dezvolta proiecte majore de țară. Odată cu această “explozie” de dezvoltare, promovată de UE în 

2020 prin Green Deal și noua strategie europeană pentru hidrogen, politica ICSI Rm. Vâlcea a fost de a se 

regrupa și acționa în două direcții principale: (i) continuarea cercetării în punctele “forte” ale institutului 

pentru a dezvolta echipamente electrochimice – electrolizoare și pile de combustibil (elementele cheie ale 

acestui lanț de tehnologii grupate sub denumirea generică de “HIDROGEN”) în sensul optimizării 

eficienței și durabilității, şi (ii) dezvoltarea unor grupuri de proiectare și dezvoltare tehnologică de tip 

suport pentru proiecte majore bazate pe hidrogen în România. ICSI Energy își propune a-și întări prezența 

în organismele și asociațiile europene în domeniul hidrogenului în sensul participării la programe 

europene de dezvoltare. Un punct esențial ce sprijină politica de CD a institutului privind domeniul 

hidrogenului îl reprezintă proiectul de dezvoltare al CNHPC, proiect aflat în derulare și care permite 

extinderea capabilității instrumentale în sensul dezvoltării și testării de echipamente electrochimice la 

nivel macro. Un alt punct ce întărește corectitudinea și validitatea deciziilor strategice de dezvoltare luate 

de ICSI în ultima perioadă îl reprezintă dezvoltarea exponențială a domeniului de cercetare a bateriilor    

• Dezvoltare sisteme modulare de detritiere 
• Dezvoltare tehnologii de separare izotopică prin electroliza PEM 
• Noi sisteme catalitice de separare izotopică 

Obiective 
specifice 

• Dezvoltare de “bariere” de permeație pentru hidrogen în sisteme energetice 
• Tehnologii de purificare a gazelor prin permeație  
• Noi soluții de gestionare a ciclurilor de tritiului în reactoare nucleare 

Obiective 
specifice 

• Metodologii de analiză și monitorizare a tritiului în mediul înconjurător  
• Tehnici de analiză la concentrații foarte scăzute  
• Tehnologii de decontaminare a mediului, pentru concentrații scăzute de tritiu 
• Metodologii de analiză a Carbonului-14 în probe organice și non-organice 

Obiective 
specifice 

• Asigurare suport pentru proiecte la nivel național și internațional în domeniul nuclear prin capabilități de 
proiectare de tip CAD, de simulare tehnologică și mecanică 

Obiective 
specifice 

• Asigurarea mentenanței și funcționalitatea instalațiilor nucleare de separare a Tritiului din ICSI 
• Dezvoltare tehnologii de producere catalizatori pentru schimb izotopic și de sinteză noi catalizatori 
• Menținerea și dezvoltarea capabilității de producere sisteme de separare și reconcentrare a izotopilor 

hidrogenului pentru reactoarele de tip CANDU 

Obiective 
specifice 
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Litiu-Ion. Laboratorul ROM-EST, parte a ICSI Energy a devenit un partener recunoscut, la numai câțiva 

ani de la crearea sa, pe plan European și național, în acest domeniu, fiind practic cea mai completă 

infrastructură de cercetare, în această zonă a Europei, atât din punct de vedere instrumental cât și al 

capabilităților umane. În conformitate cu cele de mai sus, au fost redefinite principalele grupuri de 

cercetare (numite generic “laboratoare”), având următoarele obiective specifice: 

 

• Laborator “Dezvoltare materiale pentru tehnologii energetice emergente” (9 cercetători științifici, 2 ingineri 

tehnologi, 3 tehnicieni și personal auxiliar laborator (3)). 

 

 

 
 

• Laborator “Sisteme integrate”, focalizat pe calculul și proiectarea de sisteme complete energetice bazate pe 

hidrogen pornind de la surse primare regenerabile (4 cercetători, 1 inginer tehnolog și 1 tehnician). 

 

 

• Laborator “Tehnologii emergente pentru mobilitate”, concentrat pe dezvoltarea de propulsoare bazate pe 

hidrogen și/sau baterii, pentru sisteme automotive (3 cercetători, 3 ingineri tehnologi și 3 tehnicieni). 

 

 

 
 

• Laborator “Tehnologii criogenice de transport și stocare hidrogen” - 4 cercetători, 2 IDT și 3 tehnicieni. 

 

 
 

 

• Laborator “Dezvoltarea și implementarea de noi materiale și arhitecturi pentru optimizarea bateriilor Litiu-Ion” 

- 9 cercetători, 2 tehnicieni și 1 personal suport laborator. 

 

 

 

 

 
 

ICSI Analytics – reuneşte principalele laboratoare de investigaţii analitice și deţine singurul laborator la 

nivel naţional certificat SR EN ISO 17025/2018 pentru măsuratori izotopice în domeniul mediului şi 

sectorului alimentar. 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, a permis ICSI Analytics să capete un renume în acest domeniu, atât ca furnizor de servicii cât şi 

ca dezvoltator şi implementator de noi procedee şi metodologii de investigare complexă. ICSI Analytics 

este un partener de încredere pentru Ministerul Mediului, având rol major atât în elaborarea raportărilor 

emisiilor de gaze cu efect de seră ale României cât și în proiecte de dezvoltare a rețelei de monitorizare a 

calității aerului. În paralel, se dorește instituţionalizarea capabilităților şi expertizei în domeniul analitic,   

în sensul dezvoltării unui Laborator Național de autentificare pentru alimente. Două grupuri de cercetare 

sunt configurate în concordanță cu planurile de dezvoltare: 

• Noi tehnologii de sinteză și implementare a grafenelor dopate, pentru sisteme electrochimice  
• Noi structuri catalitice pentru pile de combustibil pentru minimizarea concentrației de platină 
• Dezvoltare de noi tehnologii electrochimice pentru utilizarea CO2 în sisteme automotive și staționare 
• Dezvoltarea de tehnologii chimice pentru conversia hidrogenului la lichid 
• Dezvoltarea de noi metodologii de sinteză nanostructuri de carbon 
•  

Obiective 
specifice 

• Dezvoltarea capabilității de calcul și proiectare - dezvoltare sisteme integrate de producere hidrogen și 
utilizare, la scară reală 

Obiective 
specifice 

• Dezvoltarea unui propulsor H2E standardizat cu un management al puterii optimizat  
• Dezvoltarea de sisteme de propulsie bazate pe hidrogen de putere ridicată  
• Noi tehnologii de propulsoare cu hidrogen pentru vehicule aeriene 
• Realizarea de platforme demonstrative cu propulsoare cu hidrogen de mare viteză 

Obiective 
specifice 

• Dezvoltarea de echipamente și tehnologii pentru stocarea optimizată a H2 la temperaturi scăzute 
• Tehnologii criogenice de purificare și separare a hidrogenului  
• Dezvoltare sisteme de alimentare cu hidrogen criogenic comprimat  
• Producerea și utilizarea heliului lichid pentru aplicații superconductoare 

Obiective 
specifice 

• Dezvoltare arhitecturi hibride de electrozi pe bază de materiale active bogate în Ni, pentru baterii Li-ion cu 
densitate energetică mare; sisteme electroliți cu adiție de aditivi 

• Sinteze de materiale compozite pe bază de silice ca alternativă la anodul de grafit din bateriile Li-ion 
• Dezvoltare și implementare structuri semi-interpenetrante cu proprietăți de auto-regenerare, utilizate în 

dezvoltarea anozilor de siliciu 
• Implementare senzori cu fibră optică în celule Li-ion - strategii de monitorizare a temperaturii și deformării 

celulelor în timpul proceselor electrochimice 

Obiective 
specifice 
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• Grup dezvoltare metodologii de investigare a autenticităţii/calităţii alimentelor, concentrat pe utilizarea unui set 

extensiv de tehnici de analiză „target” şi „non-target” - format din 6 cercetători și 5 tehnicieni. 

 

 

 

 
 

• Grup dezvoltare metodologii de investigare a mediului - acoperă implementarea de investigatii analitice 

avansate, inclusiv caracterizarea deșeurilor în scopul valorizării (7 cercetători şi 5 persoane suport laborator). 

 

 

 

 

 

 

În plus, ICSI Rm. Vâlcea mai are în structura sa un department, ICSI Business (2 cercetători, 3 ingineri 

tehnologi și 3 persoane suport tehnic), gândit ca un gestionar al relațiilor Institutului cu mediul de afaceri. 

Responsabilitatea sa este legată de consolidarea parteneriatelor, de activitatea de marketing și creşterea 

vizibilităţii institutului. 

Elemente Majore Propuse a fi Modificate Față de Strategia de Dezvoltare Anterioară - Impactul noului 

program Green Deal asumat de UE ce vizează reformarea substanțială a sistemului energetic face ca multe 

dintre obiectivele ICSI Rm. Vâlcea să fie întărite și să devină extrem de actuale. La momentul la care acest 

plan de dezvoltare este elaborat, obiectivele pe termen lung atât pentru ICSI Energy cât și pentru ICSI 

Nuclear au fost total consolidate astfel încât ICSI își poate asuma în deplină cunoștință de cauză misiunea 

de a sprijini tehnologic aceste modificări structurale în România. În domeniul nuclear, momentul actual 

este marcat de implementarea tehnologiei de detriere la SNN Cernavodă. Rolul ICSI pe termen scurt este 

esențial atât datorită asigurării suportului tehnic dar și ca furnizor de echipamente, creând astfel cadrul 

pentru cel de-al doilea transfer tehnologic major al institutului, după cel al tehnologiei de producere apă 

grea. Acest moment definește noi misiuni legate de gestionarea Tritiului ca deșeu dar și combustibil pentru 

viitorul energeticii nucleare.   

Istoric, ICSI a fost un exemplu de organizație construită în jurul unui obiectiv, adunând pe parcursul 

timpului un grup de cercetare interdisciplinar ce a diversificat ținta primară atinsă. Din acest motiv, au 

apărut și valorile dar și deficiențele organizației. Noul plan de acțiune caută a întări aceste valori ale ICSI 

și de a elimina gradual deficiențele. Cercetarea focalizată către nevoile societăți a rămas, ca și la origine, 

elementul de bază al Institutului, atât în domeniul energiei cât și în cel al impactului asupra mediului. 

Accentuarea țintelor și accelerarea cercetărilor legate de energetica hidrogenului, tehnologiile de 

dezvoltare baterii Litiu-Ion sau de evoluția tehnologiilor suport pentru energetica nucleară reprezintă 

elementele noi asumate în acest plan de dezvoltare instituțională.  

 

 

 

• Analiza multidimensională bazată pe izotopi stabili pentru autentificarea originii  
• Dezvoltare de metodologii alternative, substitutive sau complementare amprentării izotopice pentru 

caracterizarea și clasificarea produselor naturale, în scopul determinării originii și trasabilității  
• Dezvoltare de tehnici integrate de analiză pentru detectarea adulterării băuturilor şi alimentelor 
• Aplicarea izotopilor şi a altor markeri/bio-markeri în domeniul ştiintelor mediului şi vieţii, cu accent pe 

siguranţă alimentară, ecologie și hidrologie 

Obiective 
specifice 

• Dezvoltare metodologii adecvate de monitorizare (prelevare, analiză și interpretare) a calității apelor de 
adâncime și de suprafață, și evaluarea gradului de protecție la poluanți 

• Dezvoltare metodologii de analiză a combustibililor fosili, combustibililor alternativi, biomasă 
• Implementare metodologii de evaluare emisii de gaze cu efect de seră  
• Tehnologii de analiză și modelare a contaminării siturilor și stabilirea unor soluţii de decontaminare 
• Dezvoltare de tehnologii destinate recuperării şi valorificării unor componente din deşeuri solide, lichide şi 

gazoase, ca soluţie integrată a unor procese catalitice eco eficiente de interes aplicativ 

Obiective 
specifice 
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Întregul plan de dezvoltare al ICSI este focalizat pe cele patru direcții de acțiune ce sunt în directă legătură cu 

prioritățile europene și naționale și pentru care ICSI este deja implicat. În directă legatură cu acestea sunt 

estimate și rezultatele așteptate ale acestui proiect: 

 

• Direcția de acțiune – “Hidrogen” - Odată cu strategia europeană pentru hidrogen din iulie 2020 și cu 

strategia Fitfor55 elaborată în vara lui 2021, tematica hidrogenului are ținte provocatoare și pentru 

cercetare. În acest context, ICSI va acționa și pentru elaborarea și implementarea proiectului strategic 

RoHydroHub, asumat de guvernul României în 2020. Principalele rezultate estimate în această direcție de 

acțiune, pe perioada discutată de acest plan, sunt: participarea la cel puţin 3 consorții în proiecte de 

cercetare din cadrul Horizon 2020 și Hydrogen Europe, elaborarea și implementarea a cel puțin 2 proiecte 

importante la nivel național în domeniul hidrogenului (în cadrul PNRR), publicarea a cel puțin 10 

articole/an în publicații cu factor de impact științific ridicat, furnizarea de servicii (proiectare, studii de 

fezabilitate) pentru parteneri economici – min. 5. Este estimat un număr de min. 3 schimburi de 

personal/an la partenerii ICSI din organizația Hydrogen Research Europe, pe probleme legate de 

optimizare sisteme electrochimice–pile de combustibil si electrolizoare PEM. 

 

• Direcția de acțiune “Tritiu” - Odată cu derularea proiectului TriValcea, ICSI Nuclear va avea 

capabilitatea instrumentală de a aborda cercetări unice în domeniul managementul tritiului, atât ca deșeu 

cât și combustibil în viitoarele reactoare nucleare, şi va putea contribui în mod direct la efortul 

internațional de cercetare din domeniul fuziunii. Un element important în această directie de acțiune îl 

reprezintă organizarea de către ICSI a celei mai importante conferințe internaționale de Tritiu, la București 

în 2022, catalizând astfel prezența ICSI în comunitatea științifică internațională. Este estimat un număr de 

min. 3 cooperări internaționale în acest domeniu, iar cooperările existente (KIT Germany, CAEP China, 

NPNI Russia) vor fi extinse prin schimburi de experiență și publicații comune. Datorită noii structuri de 

organizare a departamentului, sunt prevăzuți a fi angajați 3 cercetători. 

 

• Direcția de acțiune “Baterii Litiu-Ion” - axată pe Laboratorul RomEST creat în 2014, are 

perspective deosebite în planul rezultatelor așteptate, având toate atuurile de a se impune ca un partener 

important în cadrul parteneriatelor europene din domeniu. Sunt previzionate 3 participări în proiecte 

HORIZON 2020 pentru perioada discutată, și min. 6 schimburi de personal cu laboratoare similare din 

Europa și China. Grupul de cercetare își va mări prezența în publicații cu factor de impact crescut (min. 

4/an) şi îşi va mări masa critică de cercetători (4).      

 

• Direcția de acțiune “Calitatea vieții” - are perspective interesante din punct de vedere al potențialul 

de aplicabilitate socială, ca și suport atât pentru controlul calității și autentificării alimentelor cât și 

pentru a contribui la o mai bună monitorizare a mediului, prin sprijinul acordat autorităților din 

domeniu. Numărul mare de măsurători și analize ce sunt efectuate, precum și dezvoltarea de noi 

metologii de lucru, permit și publicarea rezultatelor în reviste cu factor de impact crescut (min. 6/an). Pe 

de alta parte, gama de servicii ce sunt oferite partenerilor economici sau autorităților vor fi extinse ca 

urmare a unor investiții ce sunt prevăzute a fi derulate prin finanțări competitive, astfel încât se 

estimează o creștere cu 20% a veniturilor obținute din aceste servicii. 

 

 



 
     ICSI Rm. Vâlcea 

 

Page 8 of 12 
 

STRATEGIA DE ABORDARE INTEGRATĂ – Proiecte - Resurse Umane – Infrastructură - Noile 

modificări structurale ce privesc organizarea ICSI au ca și punct focal deviza “cercetătorii și resursele 

instrumentale urmăresc proiectele”. Se dorește a crea un mediu flexibil în care resursele umane și cele 

instrumentale trebuie să poata fi disponibilizate și focalizate către proiectele aflate în derulare. 

Flexibilitatea menționată este esențială în condițiile în care finanțarea este în cea mai mare masură 

distinctă pe proiecte astfel încât trecerea de la proiecte finalizate la cele ce sunt aprobate pentru finanțare 

să se facă cu ușurință. În condițiile în care managementul proiectelor se face integrat printr-un 

department de Monitorizare distinct, și atât personalul cât și resursele infrastructurilor existente sunt 

arondate pe perioade determinate pentru fiecare proiect în parte, este esențial ca atât resursa umană cât și 

cea instrumentală să fie în cât mai mare măsură utilizate. 

Relația Proiecte-Resursa umană-Infrastructură este însă biunivocă, atâta timp cât orice propunere de 

proiect pe care ICSI o depune se face în funcție de disponibilitatea și expertiza resursei umane și 

instrumentale. În același sens, există o continuă monitorizare a gradului de utilizare precum și a 

necesarului de echipamente conform cu noile proiecte și cu tendința de dezvoltare a ICSI.  

PROGRAM DE DEZVOLTARE INVESTIȚIONALĂ - Accesul la facilitățile și echipamentele de 

ultimă generație este critic pentru a păstra ICSI în linia întâi a cercetărilor avansate. ICSI are în 

momentul de față aprox. 7000 m2 noi construiți de facilități de cercetare grupați în esență pe cele trei noi 

facilități – Centrul Național pentru Hidrogen și Pile de Combustibil (CNHPC), Laboratorul de stocare 

energie (ROM-EST) și Laboratorul de temperaturi scăzute (CRYO-HY). În perioada, 2009-2020 au fost 

obținute finanțări pentru investiții bazate pe fondurile structurale de aprox. 100 mil. Euro, fiind create un 

număr de aprox. 25 de noi posturi de cercetători și punându-se bazele unor noi topici de cercetare 

rezultate din capabilitățile create. 

Pentru perioada imediat următoare este prevăzut ca ICSI să gestioneze o investiție într-o 

infrastructură majoră pentru România (aprox. 150 mil. euro) - RoHydroHub - ce a fost asumată la nivel 

guvernamental, infrastructură ce se dorește a reuni întregul “lanț al inovării” – Universități-Cercetare-

Mediul economic, pentru a crea mediul propice dezvoltării energeticii hidrogenului în România.  

În paralel, ICSI este focalizat către extinderea facilității de cercetare, producție și testare baterii Litiu-

Ion astfel încât să ne putem manifesta capabilitățile în acest domeniu. Din acest punct de vedere se 

prevede elaborarea unei propuneri pentru o investiție de infrastructură în domeniul noilor materiale 

pentru baterii. Nu în ultimul rând, ICSI acționează continuu pentru transformarea Institutului ca nod 

regional IT și centru de stocare a datelor. O aplicație pentru finanțare, în acest sens, este deja în faza de 

contractare, astfel încât o nouă structură a serverelor ICSI va putea fi definită și aplicată. Aceasta va 

conduce la o mai bună comunicare a cercetatorilor în interiorul Institutului și cu exteriorul. De 

asemenea, o investiție legată de extinderea capabilităților de investigare a autenticităţii alimentelor este 

propusă, astfel încât se lucrează la elaborarea unui studiu de fezabilitate. 

Pe termen lung, ICSI își propune a insista în zonele sale de competență și a dirija investițiile în special 

în zona demonstrativă, prin care se pot crea “punți de colaborare” cu mediul economic. 
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ANALIZA SWOT ȘTIINȚIFICĂ - Dat fiind scopul principal al oricărui plan de dezvoltare instituțională 

pentru o organizație ce are ca și cultură de bază promovarea “noului”, și în esență îmbunătățirea 

performanței științifice, este necesar a se porni de la cadrul existent, situația prezentă și posibilitățile și 

provocările principale ale Institutului. Acestea sunt sintetizate, pentru ICSI Rm. Vâlcea în analiza SWOT 

prezentată în continuare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTE BENEFICE INTERNE (S) 
 
 

➢ Misiune definită clar și viziune unică 
➢ Sistem flexibil de management al programelor de CD 
➢ Standarde de calitate în cercetare total implementate 
➢ Diversitate, inter- si multi-disciplinaritate a resursei 

umane existente în institut 
➢ Acceptanța unei culturi a cercetării în cadrul 

personalului  
➢ Abordare pragmatică a temelor de cercetare, cu 

finalitate tehnologică definită 
➢ Capabilitate de dezvoltare tehnologică și de expertiză în 

ceea ce privește noile tehnologii 
➢ Existența unei infrastructuri IT upgradată  
➢ Infrastructură de cercetare unică și de ultimă generație, 

pe domeniile de acțiune ale Institutului 
➢ Existența a două infrastructuri de interes național,  

recunsocute și finanțate instituțional, ambele cu 
caracter de unicitate și un larg spectru de parteneri  

➢ Reputație pe plan național și internațional ca partener 
de încredere în domeniile de acțiune 

ELEMENTE VULNERABILE INTERNE (W) 
 
 

➢ Lipsa unui model de finanțare sustenabil, în 
condițiile în care finanțarea produce un grad ridicat 
de incertitudine în climatul fiscal. 

➢ Lipsa unui mecanism de căutare/recrutare de talente 
în cercetare la nivel național și internațional. 

➢ Insuficienta monitorizare a resursei umane și lipsa 
unui mecanism de stimulare a competitivității 
resursei umane 

➢ Localizarea ICSI în afara zonei urbane și depărtarea 
de centrele universitare de interes. 

➢ Insuficienta focalizare către programele europene 
➢ Insuficienta diseminare a rezultatelor cercetării, în 

condițiile existenței unei cantități semnificative de 
date/rezultate relevante publicabile. 

➢ Lipsa unor argumente convingătoare pentru 
discuțiile în mediul economic și public referitoare la 
necesitatea cercetării în domeniul energetic 

 

OPORTUNITĂŢI (O) – factori externi 
 
 

➢ Concordanța principalelor domenii de activitate ale 
ICSI cu strategiile naționale și europene, atât în ceea ce 
privește noile tehnologii energetice emergente sau 
nucleare 

➢ Existența unei finanțări în cadrul Programului Nucleu 
➢ Potențiale aplicații ale ICSI în viitoarele programe de 

finanțare PNNR și POCIDIF. 
➢ Implicarea ICSI în “revoluția” hidrogenului 
➢ Implicarea ICSI în programele Ministerului Mediului 
➢ Necesitatea dezvoltării de tehnologii nucleare relativ la 

specificitatea energeticii nucleare din România și 
implicit a cercetării Tritiului 

➢ Rapida dezvoltare la nivel global și necesitățile de 
cercetare în domeniul energeticii de stocare a energiei 

➢ Noile tendințe privind mobilitatea "curată" lipsită de 
emisii. 

➢ Apartenența la diverse grupuri de cercetare europene și 
posibilitatea de accesare de finanțări europene 

 

AMENINŢĂRI (T) – factori externi 
 
 

➢ Volatilitatea modalităților de finanțare la nivel 
național. 

➢ Inexistența unor finanțări multianuale (cu puține 
excepții) și lipsa unei stabilități în ceea ce privește 
sumele contractate 

➢ Lipsa unor programe de specializare pentru tinerii 
absolvenți în domeniile "critice" la nivel global. 

➢ Nivelul de reținere și formare a tinerilor cercetători 
➢ Rapida dezvoltare a tehnologiilor energetice 

emergente susținută de o finanțare constantă, ceea ce 
face dificilă competitivitatea Institutului în domeniile 
menționate. 

➢ Probleme de etică și proprietate intelectuală 
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3. POLITICA IN DOMENIUL RESURSEI UMANE–RECRUTARE 

Există o continuă preocupare în ICSI pentru menținerea și dezvoltarea unei identități și culturi comune 

ce promovează auto-managementul, colaborarea, dialogul, încrederea și punerea în valoare a talentelor 

individuale. In acest sens, s-a dezvoltat o strategie de resurse umane ce are patru componente esențiale: 

Selectare și Recrutare, Mobilitatea și specializarea cercetătorilor, Angajare sustenabilă și Competența  și 

concordanța cu ICSI. 

 

Selectare & Recrutare. 

ICSI își propune a duce o politică agresivă de atragere de talente, prin oferirea unui mediu de lucru 

atractiv în care cercetătorii își pot manifesta capabilitățile și pot descoperi oportunitățile în carieră. În acest 

scop, este în stadiu de realizare un cod de conduită pentru recrutarea cercetătorilor ca referință pentru 

Resursele Umane. ICSI își publică toate pozițiile deschise pe website și pe site-uri cunoscute, în special al 

Autorității coordonatoare (ancs.jobs.ro). Se utilizează oportunitățile Euraxess, pentru vizibilitatea 

internaţională.   

 

Mobilitatea și specializarea cercetătorilor.  

La ICSI, flexibilitatea și mobilitatea talentelor în cadrul procesului de inovare și creație în cercetare este 

o prioritate. Prin atragerea de cercetători internaționali vizitatori, ne propunem a mări baza de cooperare la 

nivel instituțional dar și interpersonal. În acest context, elemente administrative vor fi luate în considerare 

pentru facilitarea schimburilor pe perioade scurte și medii.  

 

Angajare sustenabilă.  

Concepul “ciclul de viață al cercetării” stabilește ca noile competențe pentru diferitele poziții din ICSI 

să poată fi ocupate nu doar de noi angajați ci, suplimentar este necesar a fi dezvoltate capabilități pentru 

angajații Institutului. Elaborarea unui program de dezvoltare de noi capabilități/talente se va focaliza către 

dezvoltarea unui game de necesități, de la crearea de lidership, până la dezvoltarea portofoliului 

cercetătorilor.  

 

Competența și concordanța cu ICSI (FIT@ICSI).  

Pornind de la necesitatea că mediul de lucru al angajaților să fie optim, privind din punctul lor de 

vedere, în ultimii ani a fost pregătit un chestionar al gradului de satisfacție. După analiza acestor rezultate 

pe parcursul câtorva ani, este în pregătire un cadru FIT@ICSI (“fit” se referă la o concordanță la nivel 

mental și fizic între persoana însăși, cadrul activității sale, relația cu managementul). Principalele acțiuni 

prevăzute sunt: (i) elaborarea unui Cod de conduită care va sumariza și sublinia principalele valori și 

principii ale ICSI și va permite o clară comunicare a modului de lucru în cadrul organizației; (ii) definirea 

politicii de IP; (iii) crearea unui format “activitate bazată pe sarcini”.  

O serie de instrumente vor fi aplicate pentru formarea de noi cercetători şi consolidarea competenţelor 

celor existenţi: (i) stimularea participării la schimburile inter-academice, stagii de perfecţionare pe 

echipamentele şi tehnicile de interes pentru tematicile abordate în cadrul proiectelor şi temelor de cercetare 

interne, (ii) stimularea obţinerii abilitării pentru conducerea de doctorate a cercetătorilor din ICSI Rm. 

Vâlcea, care să susţină programul de mentorat al tinerilor cercetători din institut şi să atragă tineri 

absolvenţi cu potenţial pentru cercetare, (iii) susţinerea financiară a programelor de formare profesională, 

inclusiv a taxelor de susţinere a tezelor de doctorat, în conformitate cu prevederile CCM, (iv) organizarea 

de seminarii pe tematicile de interes, cu invitarea unor personalităţi ştiinţifice. 
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4. ANALIZA DE SUSTENABILITATE ECONOMICO-FINANCIARĂ 

ICSI este o organizatie de CD în domeniul tehnologiilor cu aplicabilitate concretă în viața reală. Nu 

există nici un proiect care la momentul inițierii să nu fie vizualizat din punct de vedere al aplicabilității 

sale. Acesta este unul din punctele importante ale asigurării pe termen mediu, a unei sustenabilități 

economice a institutului, și de creare a unei relative “libertăți” față de sursele de finanțare uzuale prin 

autoritățile de stat.  

ICSI este membru activ al Hydrogen Europe Research (singurul membru din Romania) având o bază 

solidă de cooperare europeană în domeniul hidrogenului. Ținând cont de strategiile europene și naționale 

în domeniu, cu ținte ambițioase în sensul implementării unei viitoare economii a hidrogenului, există 

premise importante de a participa activ în cadrul unor proiecte la nivel european. În aceeași măsură, ICSI 

este membru și partner activ în Europe Battery, fiind deja implicat în câteva proiecte europene. Pe de altă 

parte, institutul are avantajul de a fi derulat un proiect major și o infrastructură unică în Europa de separare 

a tritiului.   

Este prevăzută o expandare a capabilității de furnizare servicii în domeniul autentificării și atestării 

calității alimentare, astfel încât se estimează o creștere a valorii financiare a acestora cu 20% pe perioada 

discutată. În plus, proiectele aflate în derulare și în anii următori, de cooperare cu Ministrul Mediului în 

domeniul Raportării emisiilor de gaze cu efect de seră și de revizuire a rețelei naționale de monitorizare a 

calității aerului vor putea asigura o fracție din baza economică de lucru a institutului. 

În analiza sustenabilității financiare se pornește de la premiza ca institutele de cercetare în forma 

organizatorică existentă sunt organisme extrem de complexe din punct de vedere financiar, existând o 

multitudine de constrângeri și limitări impuse de fiecare tip de finanțare. Din acest motiv, a devenit 

evident că a încerca să controlăm și să urmărim fiecare “leu” pe parcursul său în ICSI și să îl atribuim 

costurilor fiecărui proiect în parte este o sarcină extrem de dificilă fără ajutorul unor aplicații software 

dedicate – “Sisteme transparente de analiză a costurilor (STAC)”. Pornind de la principiul că numai 

institutele ce pot să cunoască costurile totale ale fiecărui proiect în parte sunt capabile să opereze pe o bază 

finanicară sustenabilă, STAC este pe cale a fi implementat. 

SUSȚINEREA TRANSFERULUI TEHNOLOGIC - ICSI consideră că transferul tehnologic este un 

element cheie al dezvoltării institutului. Este, de altfel, singura modalitate prin care un institut de 

dimensiunea ICSI poate accelera achiziția de cunoaștere, experiență şi echipamente, în comparaţie cu 

Instituțiile mari la nivel internațional. Mai mult, există un consens privitor la faptul că difuzia de 

cunoștințe și tehnologie este esențială pentru Institut, atât în sensul dezvoltării dar și a obținerii de fonduri 

extrabugetare. De altfel, necesitatea existenței acestor cooperări este o condiție necesară și pentru 

aplicațiile de proiecte în cadrul Hydrogen Europe, asociație în care ICSI este membru. Pentru promovarea 

acestor relații, începând cu noua organizare din 2017, ICSI are în componența sa un department ICSI 

Business ce are drept misiune promovarea și gestionarea rezultatelor cercetărilor care au potențial pentru 

un transfer tehnologic. Rolul ICSI Business este de a crește considerabil cercetările finanțate din fonduri 

extrabugetare. Pornind de la situația existentă în care un numar de aprox. 15 companii lucrează deja în 

cadrul Incubatorului ICSI Business și multe dintre acestea în parteneriate cu ICSI – producția de gaze pure 

și amestecuri de gaze, producția de apă sărăcită în Deuteriu, servicii de analiză complete pentru 

combustibili, etc., pe termen scurt și mediu este prevăzută extinderea contribuției sale la promovarea 

tehnologiilor ICSI. Un portofoliu de companii ce au fost deja interesate de cooperare cu Institutul va fi 
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elaborat și un eveniment anual de diseminare cu participarea acestora va fi organizat. De asemenea, un 

interes deosebit este gândit a fi acordat potențialelor aplicații ale cercetărilor ICSI în zona societală (prin 

intermediul municipalităților și/sau Ministerelor de resort), unde există un mare interes și care au avantaj 

dublu major: pe de o parte reprezintă o contribuție directă a Institutului la dezvoltarea națională și 

regională și pe de altă parte măresc contribuția de finanțări extrabugetare. 

 

ANALIZA SWOT FINANCIARĂ - Gradul de realizare a unui nivel adecvat de sustenabilitate 

economico-financiară pentru ICSI este puternic dependent de programul de acțiuni ce este prevăzut a fi 

derulat, în toate aspectele prezentate mai sus. Acest program se derulează într-un mediu cu oportunități și 

deficiențe ce sunt sumarizate în analiza SWOT următoare:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

ELEMENTE BENEFICE INTERNE (S) 
 
 

➢ Organizarea activităţii financiare a institutului pe principiul 
că fiecare cheltuială îşi are implicarea activă a ICSI în 
parteneriate europene 

➢ Aplicabilitatea directă a rezultatelor cercetărilor în 
domeniul separării Tritiului, în cadrul Programului 
Nuclear naţional 

➢ Existența unui potențial semnificativ de a oferi 
servicii/expertize pentru parteneri economici și autorități şi 
a unui sistem de management integrat 

➢ Existența departamentului ICSI Business ce promovează 
transferuri tehnologice/servicii către terți  

➢ Existența incubatorului de afaceri ITA-ICSI prin care sunt 
atrase companii pentru a lucra în cadrul unor parteneriate, 
împreună cu ICSI 

➢ Imagine favorabilă a institutului în relaţiile cu mediul 
financiar-bancar, cu instituţiile fiscale şi cele ale 
administraţiei publice centrale și locale. 

➢  

ELEMENTE VULNERABILE INTERNE (W) 
 
 

➢ O mare diversitate privind metode şi reguli de finanţare 
cu specificităţi pe tipurile mari de activităţi de C-D 
(finanţarea obiectivelor de interes naţional, proiecte C-
D din planul naţional, programul nucleu, proiecte 
internaţionale, fonduri structurale, etc.) 

➢ Imposibilitatea finanțării interne a unui mecanism de 
promovare a rezultatelor transferabile și căutare de 
parteneri economici 

➢ Inexistența posibilității de finanțare din fonduri interne 
a unor sisteme demonstrative pentru a crește gradul de 
încredere a posibililor parteneri. 

 

OPORTUNITĂŢI (O) – factori externi 
 
 

➢ Facilitatea asigurată de finanţarea ritmică a cheltuielilor 
pentru instalațiile și obiectivele de interes naţional, 
respectiv decontarea se efectuează la cca  30 zile; 

➢ Existența Programului Nucleu cu decontare rapidă, sub 30 
de zile, a fazelor sale, permițând crearea unui instrument 
de cercetare general al Institutului 

➢ Dezvoltarea explozivă a domeniului hidrogen pe plan 
internațional, permițând creșterea posibilităților de 
participare la proiecte internaționale 

➢ Iminenta dezvoltare de proiecte în domeniul fuziunii, ce 
crează necesitatea cercetărilor în domeniul Tritiului 

 

AMENINŢĂRI (T) – factori externi 
 
 

➢ Contextul economic privind restricţii și incoerențe în 
construirea bugetului activităţii de C-D la nivel național 

➢ Costuri ridicate şi greu de evaluat cu dobânzile şi 
garanţiile pentru credite bancare care să asigure lipsa 
temporară de finanţare 

➢ Instabilitatea şi incoerenţa legislativă în domeniul 
financiar-fiscal și a achizițiilor publice; 

➢ Birocratizarea exagerată şi cu tendinţa de creştere în 
toate domeniile financiar-fiscale începînd de la 
periodicitatea întocmirii şi raportării de situaţii până la 
tipul şi numărul de copii care trebuie transmise 
diverselor organisme interesate 


