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1. Datele de identificare ale INCD 

 

1.1. Denumirea 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU 

CHIMIE ŞI PETROCHIMIE – ICECHIM București 

1.2. Actul de înființare, cu modificările ulterioare 

HG 293 / 04.03.2004, completată prin: 

HG 1834 / 29.10.2004 

HG 185 / 16.04.2013 / anexa 7, nr. crt. 26 

HG 27 / 14.01.2015 / anexa 3b, nr. crt. 26 

HG 13 / 12.01.2017 / anexa 4b, nr. crt. 26 

HG 24 / 20.01.2020 / anexa 4, nr. crt. 26 

HG 371/ 29.03.2021/ anexa 5, nr. crt. 26 

1.3. Numărul de înregistrare în Registrul potențialilor contractori 

Număr înregistrare RPC: 1408 / nume utilizator: 2409 

1.4. Adresa 

Str. Splaiul Independenței,  Nr. 202,  Cod poştal  60021,  Sector 6, Bucureşti 

1.5. Telefon, fax, pagina web, e-mail. 

Telefon: 040-021-315 32 99 

Fax:  040-021-312 34 93 

Pagina web: www.icechim.ro 

e-mail: office@icechim.ro 

 

 

 

http://www.icechim.ro/
mailto:office@icechim.ro
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2. Scurtă prezentare a INCD 

2.1. Istoric 

Cel de-al cincilea deceniu al secolului XX a marcat apariția primului institut 

de cercetări aplicative în chimie la nivel național. Create la inițiativa cadrelor 

didactice ale laboratoarelor Catedrei de Chimie Organică din Școala Politehnică 

București, Întreprinderile Chimice pentru Cercetări, Proiectări și Producție 

Semiindustrială (ICEPS) au reprezentat pasul decisiv în dezvoltarea industriei 

chimice românești, activitatea desfășurându-se sub îndrumarea profesorilor Costin 

D. Nenițescu (coordonatorul proceselor tehnologice pe baza sintezelor organice), 

Emilian Bratu (coordonator al domeniului inginerie chimică) și Mihail Renert 

(coordonator al elaborării proiectelor pentru instalațiile industriale). 

Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 604 din 02.06.1950, prin care ICEPS s-au 

scindat în două institute aparținând Ministerului Metalurgiei și Industriei Chimice 

(Institutul de Cercetări Chimice – ICECHIM și Institutul de Proiectări pentru Fabrici 

de Produse Chimice – IPROCHIM), va marca fundamental istoria cercetării științifice 

aplicate românești. 

Printre domeniile de cercetare de primă importanță explorate în cadrul 

ICECHIM încă de la începuturile institutului, se pot enumera: chimizarea gazului 

metan, chimizarea petrolului, valorificarea bauxitelor și valorificarea minereurilor 

de mangan. Unii dintre salariații ICECHIM erau personalități recunoscute încă de la 

momentul înființării institutului, iar alții au devenit ulterior nume de referință în 

domeniu: Costin Nenițescu, Ecaterina Ciorănescu, Margareta Avram, Ion Gavăt, 

Hipolit Sanielevici, Raul Mihail, Emilian Bratu, Ileana Necșoiu, Dan Costescu, Emil 

Ionescu, și mulți alții, ICECHIM reprezentând de-a lungul istoriei sale un standard 

de excelență în cercetarea românească, precum și o pepinieră de cercetători de 

valoare internațională. 

Pentru a coordona întreaga cercetare științifică românească și pentru a 

concentra forțele asupra tuturor problemelor majore, în anul 1970 a fost înființat 

Institutul Central de Cercetări Chimice, al cărui pilon principal a fost ICECHIM. 

Această organizație a grupat toate institutele departamentale de cercetare, 

centrele și laboratoarele de cercetare de pe lângă centralele industriale și 

combinatele chimice, precum și toată activitatea de cercetare din institutele de 

învățământ superior. 

În anul 1973, institutele de proiectare tehnologică au intrat în subordinea 

directă a Institutului Central, care a devenit astfel Institutul Central de Chimie. În 

anii 1976-1980, cercetările ICECHIM și-au lăsat amprenta asupra unei serii 

impresionante de unități industriale: rafinării și uzine petrochimice (Borzești, Midia-

Năvodari, Brazi, Teleajen, Timișoara și Pitești); fabrici de anvelope (Zalău, Caracal 

și Turnu-Severin); întreprinderi de articole tehnice din cauciuc (Botoșani și Tg. Jiu); 
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întreprinderi de materiale plastice (Tulcea, Focșani, Năsăud, Drăgășani, Sf. 

Gheorghe, Miercurea Ciuc și Cehul Silvaniei); întreprinderi de fire și fibre 

(Câmpulung-Muscel, Vaslui, Roman, Corabia și Botoșani). 

În perioada 1981 – 1989, activitatea ICECHIM a avut două componente de 

bază: modernizarea tehnologiilor la instalațiile în funcțiune și dezvoltarea calitativă 

a produselor, inclusiv cele destinate exportului, respectiv punerea în funcțiune a 

unor noi capacități industriale (Întreprinderea de detergenți Timișoara, 

Întreprinderea Colorom Codlea, Secția de pesticide a Combinatului Oltchim, 

Instalația industrială de cauciuc poliizoprenic Brazi, Combinatul Chimic Giurgiu, 

Combinatul Chimic Sinteza Oradea, Combinatul de Îngrășăminte Chimice Valea 

Călugărească, Combinatul Chimic Făgăraș, Combinatul Chimic Victoria, 

Întreprinderile de detergenți Stela București și DERO Ploiești). 

Având în vedere orientarea ICECHIM către procesele tehnologice în domeniile 

de primă importanță ale industriei chimice și petrochimice, precum și 

profesionalismul cercetătorilor săi, amprenta institutului se regăsește în tehnologiile 

de fabricație pentru elastomeri, materiale polimerice, pesticide, fibre chimice, 

îngrășăminte, detergenți, auxiliari chimici pentru mase plastice, coloranți, 

produse organice de bază, produse anorganice implementate de-a lungul timpului,  

neexistând, practic, sector al  economiei naționale care să nu figureze pe lista 

beneficiarilor activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a 

institutului. 
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Fig. 2.1. Imagini istorice din laboratoarele ICECHIM 

La sfârșitul anului 1989, Institutul de Cercetări Chimice ICECHIM, împreună 

cu Laboratoarele de Cercetare aflate pe platformele industriale de profil, avea 860 

de persoane angrenate în activitatea de cercetare. Majoritatea proiectelor în 

derulare erau axate pe asimilarea produselor chimice din import și valorificarea 

industrială a rezultatelor cercetărilor.  

Scăderea dramatică a producției industriei chimice și petrochimice, cauzată 

de desființarea unităților industriale și a restrângerii capacităților de fabricație a 

dus în final la diminuarea contractelor de cercetare cu agenții economici. Scăderea, 

în același timp, a resurselor financiare alocate cercetării de la bugetul de stat a 

condus la scăderea continuă a numărului de cercetători, astfel încât, la nivelul 

anului 2002, în cadrul ICECHIM își desfășurau activitatea un număr de 200 de 

salariați. 

Începând cu anul 1996, când s-a elaborat legislația referitoare la înființarea 

și funcționarea Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare, Institutul de 

Cercetări Chimice ICECHIM a solicitat transformarea sa în Institut Național, având 

în vedere că a primit acreditarea în acest sens din partea Comisiei Naționale a 

Ministerului Cercetării. Cu toate demersurile efectuate de Institut, transformarea 

lui în Institut Național a întârziat foarte mult, pierzând în acest mod posibilitatea 

de a accesa fonduri bugetare și de a participa la licitațiile de proiecte organizate de 

Ministerul Cercetării. Toată această stare de fapt a avut ca efect diminuarea severă 

a resurselor financiare ale ICECHIM, cu reducerea corespunzătoare a personalului 

calificat, degradarea infrastructurii de cercetare și a sediului.  

Chiar și în aceste condiții, cu ocazia reacreditării Institutelor de cercetare 

din România, din luna decembrie 2001, Institutul de Cercetări Chimice ICECHIM a 

obținut acreditarea științifică, întrunind cel mai mare număr de puncte dintre toate 

Institutele supuse auditării.  

În 2004, Institutul de Cercetări Chimice ICECHIM este reorganizat ca 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie 
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ICECHIM - București în baza HG 293/04.03.2004 și HG 1834/29.10.2004, sub 

autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului, desfășurându-și activitatea în 

conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului 57/2002 privind cercetarea 

științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr.324/2003.  

În urma organizării ca INCD, ICECHIM a început un amplu program de 

reorganizare și refacere atât a resursei umane, cât și a infrastructurii. 

În anul 2008, comisia pentru evaluarea, atestarea și acreditarea instituțiilor 

și unităților CD a Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare a 

constatat îndeplinirea de către INCDCP – ICECHIM a condițiilor de reacreditare, 

conform Hotărârii Guvernului Nr. 551 din  6 iunie 2007 și ca urmare, institutul nostru 

a fost reacreditat în baza Deciziei nr. 9634 / 14.04.2008. 

Începând cu anul 2013, prin HG 185/16.04.2013, Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM a funcționat în 

coordonarea Ministerului Educației Naționale, în calitatea acestuia de Autoritate 

de Stat pentru Cercetare Științifică, Dezvoltare și Inovare. 

În vederea certificării ca unitate a sistemului național de cercetare-

dezvoltare, în anul 2012  INCDCP-ICECHIM a fost evaluat și clasificat, conform 

Ordonanței Guvernului nr. 57 / 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea 

tehnologică, pe baza Normelor metodologice aprobate prin HG nr.1062 / 2011.  

Din anul 2015, prin HG 27/14.01.2015, Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM  a funcționat în coordonarea 

Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI). 

În perioada 2017 - 2019, prin HG 13/12.01.2017, Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM a funcționat în 

coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării; în perioada 2020-2021, prin HG 

24/20.01.2020 ICECHIM a funcționat în coordonarea Ministerului Educației și 

Cercetării, iar în prezent funcționează în coordonarea Ministerului Cercetării, 

Inovării și Digitalizării, conform HG 371/2021. 

În 2019, ICECHIM a fost evaluat în vederea acreditării pentru activitatea de 

cercetare-dezvoltare în baza HG 477/2019, iar prin Ordinul MEC 5755/06.01.2020, 

ICECHIM a fost acreditat pentru o perioadă de 5 ani.  

În prezent, ICECHIM s-a afirmat ca unul dintre principalii actori din zona de 

cercetare națională, precum și o componentă importantă a Spațiului European de 

Cercetare, cu proiecte de cercetare aplicată în mai multe domenii (Bioeconomie; 

IT&C, Spațiu și securitate; Energie, mediu și schimbări climatice; Eco-nano-

tehnologii și materiale avansate; Sănătate; Patrimoniu și identitate culturală; 

Tehnologii noi și emergente), cu o multitudine de lucrări de cercetare publicate, 
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brevete de invenție solicitate și acordate, precum și tehnologii transferate în 

industrie. 

  

  

 
Fig. 2.2. Laboratoarele ICECHIM - prezent 

În anul 2010, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și 

Petrochimie – ICECHIM, prin implementarea Sistemului Calității ISO 9001:2008, a 

obținut certificarea TÜV valabilă pentru perioada 01.06.2010 - 31.05.2013 

(Certificat cu număr  de înregistrare 73 100 3168, Raport de Audit număr 4309 6652). 

În anii 2013, 2016 și 2018  ICECHIM a obținut recertificarea TÜV cu valabilitate 

pentru perioadele 01.06.2013 – 31.05.2016, 30.06.2016 – 14.09.2018, 14.08.2018 – 

29.06.2019. În 2019, ICECHIM a fost certificat pentru implementarea Sistemului 

Calității ISO 9001:2015 pentru perioada 16.08.2019 – 29.06.2022. 
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2.2. Structura organizatorică (organigrama, filiale1, sucursale2, puncte de 

lucru, IOSIN3) 

Organigrama funcțională a INCDCP-ICECHIM, cuprinzând conducerea, 

compartimentele administrative, consiliul științific, compartimentele, 

departamentele de cercetare este prezentată în fig. 2.3.  

Organizațional, institutul beneficiază de o structură matricială, prin 

gruparea în echipe de cercetare, în funcție de direcțiile în care INCDCP-ICECHIM a 

obținut rezultate semnificative, funcționând în cadrul departamentelor de cercetare 

(cu un număr de 12 echipe de cercetare), și două echipe auxiliare  

(https://icechim.ro/ro/institut/organizare/). Echipele de cercetare care 

funcționează în cadrul departamentelor de cercetare sunt: 

- E1. Materiale polimerice avansate si reciclare polimeri;  

- E2. Bioresurse alternative si biocombustibili;  

- E4. Bioproduse;  

- E5. Laborator Analize, Teste, Încercări;  

- E6. Biotehnologii și Bioanalize;  

- E7. Nanotehnologii emergente;  

- E8. Materiale multifazice;   

- E9. Sisteme heterogene;  

- E10. Coloranți funcționali și materiale înrudite;  

- E11. Evaluarea și conservarea patrimoniului cultural;  

- E12. Compozite si nanocompozite polimerice.  

Echipe tehnice și auxiliare sunt: Atelierul de prototipuri și E13. Echipa de 

-Microscopie electronică (Cryo-TEM).  

Gruparea cercetătorilor în aceste echipe s-a realizat în funcție de direcțiile 

de cercetare în care INCDCP-ICECHIM a obținut rezultate semnificative, care susțin 

o experiență și o competență demonstrată, corelată cu profilul, structura și istoricul 

INCDCP-ICECHIM. 

 
1 subunitate cu personalitate juridică 
2 subunitate fără personalitate juridică 
3 se vor menționa instalațiile și obiectivele de interes național, după caz 

https://icechim.ro/ro/institut/organizare/
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Fig. 2.3. Organigrama funcțională a Institutului Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Chimiei și Petrochimie – ICECHIM 

Filiala Călărași a INCDCP-ICECHIM a fost înființată în 2015 ca entitate cu 

personalitate juridica in cadrul INCDCP ICECHIM. Activitatea Filialei este axată în 

principal pe domeniul bioeconomiei circulare având ca obiectiv principal de 

cercetare promovarea și dezvoltarea unor noi tehnologii de valorificare superioară 

a bioresurselor. Se adresează în egală măsură fermierilor, întreprinderilor mici și 

mijlocii, dar și operatorilor de utilități (stații de epurare, gestionarea deșeurilor), în 

vederea aplicării rezultatelor cercetării în domeniile lor de activitate.  

INCDCP-ICECHIM are de asemenea și un punct de lucru pe platforma 

Institutului de Cercetări pentru Produse Auxiliare Organice (ICPAO) Mediaș. 

În cadrul INCDCP-ICECHIM funcționează Centrul de cercetări avansate 

pentru bionanotehnologii – BioNAN, care a fost evaluat și acceptat pentru a fi 

inclus în lista Instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național (IOSIN) - PHG 

din 20.02.2019 privind instalațiile și obiectivele speciale de interes național și 

aprobarea Listei instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național finanțate 

din fondurile Ministerului Cercetării și Inovării. Centrul de cercetări avansate pentru 

bionanotehnologii – BioNAN este inclus în cadrul Roadmap-ului infrastructurilor 
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de cercetare critice, ca parte a Infrastructurii inter-regionale de cercetare trans-

disciplinară pentru nanobiotehnologii emergente - RoRIC – NeXT-BioNAN. 

La competiția organizată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în 

2021 pentru actualizarea Foii de Parcurs Naționale (Road Map) a Infrastructurilor de 

Cercetare, ICECHIM a propus includerea a încă două infrastructuri:  

 ”Infrastructura de Cercetări Chimice Aplicate pentru Dezvoltare 

Durabilă în domeniul Mediului, Energiei și Schimbărilor Climatice -  

CHEM4EM”.  

 ”Infrastructura integratoare pentru fuziunea datelor digitale 

complexe pentru identificarea, cartarea și evaluarea bunurilor 

culturale - DATAFUSIONART” 

Aceste infrastructuri, în urma evaluării, au obținut punctaje foarte bune și au 

fost acceptate pentru a fi incluse în Foaia de Parcurs actualizată a IC. 

 

2.3. Domeniul de specialitate al INCDCP-ICECHIM (conform clasificărilor CAEN) 

Domeniul principal de specialitate: 

Cod CAEN:  7219:  Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 

Cod CAEN:  7211: Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 

Domenii secundare: 

Cod CAEN:  7120: Activități de testări și analize tehnice 

Cod CAEN:  7490: Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. 

Cod CAEN:  7022: Activități de consultanță pentru afaceri și management 

Cod CAEN:  6820: Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare 

Cod CAEN:  4941: Transporturi rutiere de mărfuri 

Cod CAEN: 8230: Activități de organizare a Expozițiilor, Târgurilor și 

Congreselor 

Cod CAEN:  8559: Alte forme de învățământ 
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2.4. Direcții de cercetare-dezvoltare/ obiective de cercetare/ priorități de 

cercetare: 

2.4.a. Direcții principale de activitate, obiective generale și priorități 

Direcțiile de cercetare-dezvoltare și obiectivele generale ale activităților 

CDI desfășurate în cadrul INCDCP-ICECHIM sunt în consonanță cu cele prevăzute în 

Strategia Națională PNCDI și în Planul național de cercetare-dezvoltare şi inovare 

pentru perioada 2015 - 2020 - PNCDI III (HG 583/2015), așa cum este ilustrat și în 

schema prezentată în fig. 2.4.  

Obiectivele generale ale activităților CDI desfășurate în cadrul INCDCP-

ICECHIM sunt:  

✓ Creșterea competitivității economiei românești prin inovare, cu impact la 

nivelul agenților economici prin transferul cunoștințelor în practica economică. Sunt 

vizate obținerea unor rezultate tehnologice de vârf, cercetări aplicative pentru 

rezolvarea de probleme complexe, de interes local, regional, național, sau 

formulate de agenți economici, precum și dezvoltarea de tehnologii, produse și 

servicii inovative cu aplicabilitate directă. Acest obiectiv este în directă corelație 

cu strategiile naționale și europene care pun accentul pe utilizarea complementară 

a fondurilor naționale și a celor europene pentru o dezvoltare a ecosistemului de 

specializare inteligentă în directă relație cu specializarea inteligentă la nivel 

regional. Aceste obiectiv urmărește ca INCDCP-ICECHIM să facă parte din poli de 

competență din zonele de influență, în care să se regăsească împreună cu alte 

unități de cercetare-dezvoltare și cu întreprinderi inovative.  

✓ Creșterea contribuției INCDCP-ICECHIM la progresul cunoașterii de frontieră, 

respectiv obținerea unor rezultate științifice de vârf, competitive pe plan mondial, 

în consonanță cu noile misiuni științifice cu obiective ambițioase și cu o valoare 

adăugată semnificativă stabilite de UE. Atingerea acestui obiectiv presupune 

integrarea în rețele internaționale și promovarea excelenței în cercetare. 

✓ Creșterea rolului științei în societate prin dezvoltarea de soluții care să 

genereze beneficii directe la nivelul societății. Din această categorie fac parte 

soluțiile la probleme locale, regionale și naționale, legate de coeziunea și dinamica 

socială, creșterea eficacității politicilor sectoriale, precum și probleme legate de 

sănătate, mediu, infrastructură, amenajarea teritoriului și valorificarea resurselor 

naționale, ca și găsirea celor mai directe și eficiente metode de a comunica rolul 

cercetării în rezolvarea acestor probleme. 

În definirea obiectivelor  și direcțiilor științifice ale INCDCP-ICECHIM, s-a 

pornit de la scopul final al cercetării în domeniul chimiei în contextul cercetărilor 

multi-disciplinare și trans-disciplinare, la granița dintre chimie și alte domenii și 

discipline, cum ar fi medicina, protecția mediului, agricultura, industria 

energetică. Scopul este acela de a contribui la dezvoltarea științifică și tehnologică 
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a societății prin transferul cunoștințelor către sectorul productiv, adaptarea 

activităților de cercetare-dezvoltare la cerințele societății, oferirea de soluții la 

problemele din domeniul chimiei și promovarea instruirii personalului calificat, 

pentru a lega sistemul de cercetare și mediul de afaceri. 

 

 

Fig. 2.4. Obiectivele generale ale activităților CDI desfășurate în cadrul 

Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie -

ICECHIM București 

Obiectivele specifice de cercetare sunt:  

a. realizarea de noi materiale polimerice și compozite;  

b. valorificarea bioresurselor cu recuperarea componentelor bioactive din 

subproduse / fluxuri laterale și reciclarea apei și a nutrienților pentru 

plante;  

c. dezvoltarea de noi biotehnologii și de noi tehnologii chimice și 

biochimice;  

d. aplicarea în practică a nanoștiințelor și nanomaterialelor;  

e. elaborarea de noi metode analitice;  

f. protecția mediului și gestionarea sustenabilă a resurselor;  

g. protecția patrimoniului cultural. 

 Prioritățile de cercetare sunt în directă legătură cu modul în care experiența 

și competența grupurilor de cercetare din INCDCP-ICECHIM răspunde provocărilor 

societale și de competitivitatea industrială.  
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Un exemplu ilustrativ pentru prioritățile de cercetare este cel de agregare a 

diferitelor direcții de cercetare tradiționale din cadrul INCDCP-ICECHIM pentru a 

răspunde provocărilor specifice (bio)economiei circulare, domeniul trans-sectorial 

de specializare inteligentă pentru România care se regăsește ca domeniul trans-

sectorial și în cadrul programului Horizon Europe, prin Închiderea lanțurilor de 

valoare din bioeconomie, cu integrarea biorafinării în cascadă.  

Tradițional, cercetările  în  domeniul bioresurse și biotehnologii din cadrul 

ICECHIM erau destinate valorificării resurselor naturale regenerabile pentru 

obținerea de biocarburanţi, biopesticide, solvenți ecologici, amelioratori de sol, 

biofertilizanţi, extracte naturale, suplimente nutritive, inclusiv prin folosirea de 

enzime și tulpini selecționate de microorganisme. Agregarea acestei direcții de 

cercetare s-a realizat cu o altă direcție cu tradiție în cadrul ICECHIM, cea a 

nanoştiinţelor și nanotehnologiilor. Rezultatul este o abordare trans-disciplinară, 

destinată închiderii lanțurilor de valoare din bioeconomie prin procedee integrate, 

prin care să se transforme o serie de subproduse agro-alimentare în bioproduse 

cerute de piață. Gradul de noutate absolută a serviciilor CDI noi / îmbunătățite, 

este determinat de abordarea integrată prin procese secvențiale / în cascadă, în 

care co-/sub-produsul unui procedeu nano-biotehnologic, aplicat în primele etape 

unui co-/sub-produs agro-industrial inițial, devine materie primă pentru un alt 

procedeu biotehnologic ducând la simbioză industrială (Fig. 2.5). 

  

Fig. 2.5. Abordarea integrată pentru închiderea lanțurilor de valoare din 

bioeconomie 

Nanotehnologiile inovative pe bază de polimeri reprezintă o altă axă de 

coagulare a activităților din cadrul ICECHIM. care permite obținerea de noi materiale 

avansate (inclusiv materiale anorganice cu aplicații biomedicale prin utilizarea 
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matricilor sacrificeale din hibride polimerice compozite noilor materiale polimerice, 

materiale polimerice cu memorie (simpla, dubla, multipla), micro si 

nanostructurate, cu potențial aplicativ ridicat, pentru tehnologii emergente 

(imprimarea 3D / 4D), compozite și nanocompozite polimerice cu proprietăți 

mecanice, termice și estetice îmbunătățite, cu cedare controlată de substanțe 

bioactive, reciclabile și biointegrabile la sfârșitul ciclului de viață, pentru ambalaje, 

automobile, electrotehnică, agricultură și biomedicină. Această direcție este în 

directă legătură cu provocările privind dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere. 

 Contribuție la competitivitatea unei alte ramuri economice cu rol important 

în România, industria auto, o are prioritatea referitoare la Tehnologiile inovative 

trans-sectoriale cu aplicații în domeniul auto pentru: (i) înlocuirea unor elemente 

structurale de interior (metalice), cu compozite polimerice (matrice poliamidică, 

armată cu structuri grafenice și non-grafenice în vederea reducerii semnificative a 

greutății și implicit a emisiilor de CO2); (ii) ignifugarea materialelor poliamidice 

(puternic inflamabile momentan) pentru aplicații auto; (iii) securizarea și 

trasabilitatea pieselor auto. Direcțiile de cercetare implică utilizarea materialelor 

grafenice 2D și/ sau hidroxizi dublu stratificați, depuneri ablative pentru bioplastic, 

bioplastic cu coloranți spirociclici și structuri emergente 2D non-grafenice sau 

grafenice. 

 O prioritate de cercetare pentru INCDCP-ICECHIM este reprezentată și de 

prioritatea publică Patrimoniu și identitate culturală. Acestei priorități publice îi 

răspunde prioritatea de cercetare Tehnologii de diagnoză și tratament pentru 

conservarea și restaurarea componentelor patrimoniului cultural. Aceste tehnologii 

trans-disciplinare înglobează: (i) elaborarea de noi micro- si nano-materiale, metode 

și tehnologii noi, care respectă principiile autenticității, reversibilității și valorii, cu 

impact puternic asupra componentelor de patrimoniu imobil; (ii) selectarea și 

caracterizarea materialelor istorice (pietre, mortare, ceramici, tencuieli, pigmenți, 

lianți, beton, metal, etc.); (iii) evaluarea materialelor in situ (testare distructiva și 

nedistructivă) și eșantionarea probelor prelevate; (iv) studiul și dezvoltarea de noi 

materiale de ultima generație – apatite, argile, oxizi, xerogeluri, materiale 

consolidante, materiale de curățire și acoperiri de protecție, materiale de lipire, 

definirea performanțelor specifice sistemelor nou create; (v) dezvoltarea de 

tratamente de curățare pe suprafețele selectate, cu testarea compatibilității în 

condiții de laborator; (vi) aplicarea si caracterizarea in situ a materialelor noi, 

corelate cu studiul impactului asupra mediului; (vii) consolidarea frescelor si 

basoreliefurilor cu diverși consolidanți, si elaborarea metodologiei de testare a 

eficienței consolidării monumentelor; (viii) obținerea prin metoda sol-gel, a 

nanofilmelor și nanopulberilor pe bază de oxizi metalici puri și dopați cu diverși 

dopanți si caracterizarea lor din punct de vedere morfologic, structural și optic. 
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Direcțiile specifice de activitate ale echipelor de cercetare 

Domeniul de cercetare actual al INCDCP-ICECHIM, în conformitate cu Planul 

strategic de dezvoltare instituțională 2020-2024 (parte a documentelor justificative) 

este reprezentat de un cadru de cercetare-dezvoltare inter- și trans- disciplinar, 

care este fundamentat pe CHIMIE, pentru a oferi soluții sustenabile provocărilor 

domeniilor de specializare inteligentă din Strategia Națională CDI, pe baza 

expertizei, structurii și istoricului institutului. Scopul general este acela de a 

contribui la dezvoltarea științifică și tehnologică a societății prin transfer de 

cunoștințe către sectorul productiv, adaptarea activităților de cercetare-dezvoltare 

la cerințele societății, oferirea de soluții la problemele de cunoaștere din domeniul 

chimiei și promovarea instruirii personalului calificat, pentru a conecta sistemul de 

cercetare și mediul de afaceri, cu obiectivul final de a răspunde provocărilor 

societale. 

Activitatea de cercetare desfășurată în cadrul ICECHIM acoperă toate 

componentele activității CDI: 

➢ cercetarea fundamentală și de frontieră, axată pe generarea de 

cunoaștere; 

➢ cercetarea aplicativă, având ca rol aplicarea practică a cunoștințelor 

științifice; 

➢ dezvoltarea - generarea, prin cercetare, de produse/servicii inovative; 

➢ inovarea – respectiv transferul rezultatelor cercetării în mediul socio-

economic, 

grupate în cele trei direcții majore de cercetare ale institutului: Biotehnologii, 

bioresurse și bioproduse pentru bioeconomie, Materiale și nanomateriale 

polimerice inteligente, și Tehnologii noi și emergente. 

I. Domeniul materialelor avansate are ca obiectiv obținerea de 

(nano)materiale avansate solicitate de diferite domenii economice. Astfel, se 

desfășoară cercetări aplicative și fundamentale pentru obținerea de produse 

competitive la nivel UE și care contribuie la creșterea calității vieții și a stării de 

sănătate a populației, la creșterea vizibilității institutului, la parteneriate cu mediul 

academic sau privat și la elaborarea de teze de doctorat. Domeniul este structurat 

pe următoarele direcții cu aplicații multidisciplinare: 

✓ Hibride polimer-anorganice pentru bioeconomie, energie și medicină; 

✓ Hidrogeluri și nanogeluri cu aplicații în agricultură, mediu și medicină; 

✓ Emulsii și microemulsii cu aplicații în farmacie, cosmetice, protecția 

mediului și cu proprietăți de autoreparare; 

✓ Polimeri imprentaţi molecular pentru reținerea poluanților, separare de 

compuși bioactivi și senzori biomimetici; 
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✓ Materiale inteligente cu aplicații în medicină, textile, construcții şi 

industria auto, pentru printare 3D/4D și senzori foto/termo- și piezo-

cromici; 

✓ Imobilizări de microorganisme și enzime pe polimeri pentru biosenzori și 

materiale pentru protecția mediului; 

✓ Nanocompozite și biocompozite pentru peliculogene superhidrofobe, cu 

autocurățare fotocatalitică, ambalaje biodegradabile, membrane, 

protecția patrimoniului cultural, repere auto, medicină și biosenzori; 

✓ Reciclarea polimerilor pentru obținerea de polioli, plastifianți și de 

materiale pentru construcții, electronică și industria auto; 

✓ Utilizarea materialelor avansate polimerice si ceramice (membrane, fibre, 

filme, granule, etc.) pentru producerea de energie din surse 

neconvenționale și pentru protecția mediului; 

✓ Sisteme polimerice și coloizi pentru decontaminarea CBRN a suprafețelor; 

✓ Tehnici specifice pentru realizarea de senzori în vederea detecției de 

agenți chimici de luptă persistenți, explozivi nitroaromatici și droguri 

ilicite; 

✓ Compozite polimerice din PET reciclat utilizat pentru dezvoltarea unor noi 

generații de combustibili ecologici pentru rachete sau pentru protecția 

navelor maritime împotriva undelor de șoc rezultate din explozii 

subacvatice; 

✓ Noi biomateriale și structuri bi- și tri-dimensionale cu proprietăți 

antimicrobiene pentru tratarea infecțiilor pielii și medicina regenerativă; 

✓ Dispozitive medicale (inclusiv prin aplicarea tehnologiei de imprimare 3D) 

destinate tratamentelor chirurgicale și acoperirilor cu rol antimicrobian; 

✓ Noi materiale cu aplicații in medicina (fotosensibilizatori cu acțiune anti-

tumorală/anti-microbiană, prin terapie/inactivare fotodinamică, 

formulări pentru vectorizarea medicamentelor). 

În cadrul acestui domeniu activează următoarele echipe de cercetare, cu 

preocupări specifice: 

➢ E1 Materiale Polimerice Avansate si Reciclare Polimeri își 

concentrează eforturile în direcții specifice domeniului materialelor avansate: 

Polimeri imprentați molecular, Hidrogeluri hibride organic- anorganice sau natural- 

sintetice, Nanocompozite polimerice anorganic- organice, Imobilizarea de enzime si 

microorganisme pe polimeri, Membrane polimerice pentru aplicații de mediu sau 

biotehnologice, Filme polimerice pentru senzori, etc., iar in domeniul foarte actual 

al reciclării polimerilor, direcțiile de cercetare se referă la reciclarea chimică a 

deșeurilor de PET și de poliuretani și reciclarea fizică de polistiren expandat pentru 

a obține alte materiale: polioli, plastifianți, compozite anorganic/organice pentru 

izolații termice, etc.  
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➢ E8 Materiale  Multifazice dezvoltă cercetări aplicative și 

fundamentale pentru realizarea de noi materiale active / inteligente cu durabilitate 

și proprietăți funcționale controlate, compatibile cu imprimarea 3D / 4D,  pe bază 

de polimeri regenerabili și /sau convenționali și la nivel de maturitate tehnologică 

TRL 4 – TRL 7. Dezvoltarea noilor materiale compatibile cu imprimarea 3D/4D este 

în acord cu noua strategie din domeniul materialelor polimerice  legată de tranziția 

de la carbonul terțiar la carbonul regenerabil pentru aplicații durabile și cu cea din 

domeniul imprimării 3D/4D privind  dezvoltarea sistemelor de printare, a 

necesarului de materiale și a aplicațiilor specifice de tip industrial și neindustrial 

care prezintă interes comercial, în special a celor de mare tonaj.   

➢ E9 Sisteme Heterogene are următoarele direcții de cercetare 

specifice: Hibride polimer-anorganice obținute prin procedee sol-gel si/sau procese 

de topire-intercalare; Nanoparticule funcționale polimer-anorganice obținute în 

medii disperse; nanocompozite hibride obținute prin depunere multistrat a 

polielectroliților; Nanoparticule polimerice și filme subțiri pentru aplicații 

biomedicale; Nanoparticule hibride component magnetic-polimer pentru dozarea 

medicamentelor; Polimerizarea emulsiilor și microemulsiilor cu monomeri 

funcționali; Electroliți polimerici multifuncționali; Micro si nanoparticule miez-

coajă; Sinteze solicitate de noi polimeri biocompatibili; Micro si nanoparticule cu 

proprietăți controlate; Analiza și caracterizarea avansată a nanoparticulelor 

polimerice. 

➢ E12 Compozite și nanocompozite polimerice este orientată pe 

dezvoltarea de compozite și nanocompozite polimerice multifuncţionale pe bază de 

polimeri sintetici și/sau naturali și diferite micro/nano umpluturi sintetice şi/sau 

naturale, cu impact redus asupra mediului sau biodegradabile şi cu proprietăţi 

specifice îmbunătățite, impuse de diverse utilizări ȋn industrie (auto și ambalaje), 

construcții, agricultură și biomedicină. În consecință, direcțiile de cercetare luate 

în considerare sunt axate, pe de o parte, pe caracterizarea, modificarea fizică sau 

chimică și prelucrarea, atât a componentelor, cât și a (nano)compozitelor rezultate, 

iar pe de alta parte, pe procedeele de obținere și mecanismele de interacțiune. 

Principalele obiective ale cercetării Echipei 12 constau în îmbunătățirea 

prelucrabilității și înlocuirea, pe cât posibil, a aditivilor toxici și a polimerilor 

sintetici cu materiale izolate din resurse naturale și regenerabile și dezvoltarea unor 

tehnologii de obținere a unor (nano)compozite implementate și validate la nivel de 

TRL 5-TRL 9, pentru fabricarea de componente auto de înaltă calitate (de ex. bară 

paraşoc, formă de depozitare roată de rezervă, stâlp-B), ambalaje alimentare, 

produse de uz veterinar, produse biomedicale și acoperiri de protecție. 
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II. Domeniul Bioeconomiei are ca obiectiv dezvoltarea de noi 

bio(nano)tehnologii și bio(nano)produse pentru valorificarea bioresurselor și 

intensificarea durabilă a producerii acestora. Cercetările aplicative şi cele 

fundamental-orientate contribuie la dezvoltarea cunoașterii în domeniu și la 

creșterea vizibilității institutului, fundamentează transferul tehnologic și inovarea 

deschisă și asigură cadrul necesar pentru formarea noilor cercetători. Domeniul este 

structurat pe următoarele direcții transdisciplinare: 

✓ Biorafinarea biomasei, cu producerea de intermediari chimici, biogaz și 

biocombustibili; 

✓ Tehnologii pentru producerea de bioresurse alternative și fixarea durabilă a 

bioxidului de carbon, inclusiv prin cultivarea mixotrofă a microalgelor; 

✓ Obținerea biocombustibililor din diverse surse de biomasa (biodiesel din ulei 

microalgal și ulei vegetal, biocombustibil pentru aviație din ulei microalgal); 

✓ Tehnologie de creștere a eficientei energetice a instalațiilor de biogaz prin 

integrarea unui sistem de cultivare microalge și valorificarea fluxurilor 

laterale pentru producere de biocombustibili; 

✓ Tehnologii de obținere aditivi pentru combustibil, aditivi pentru bitum prin 

valorificarea fluxurilor secundare rezultate din procesul de producție a 

biodieselului; 

✓ Tehnologie de obținere a solvenților ecologici din uleiuri uzate; 

✓ Închiderea lanțurilor de valoare din bioeconomie prin utilizarea procedeelor 

nano-bio-tehnologice și (bio)chimice pentru transformarea unor subproduse 

agro-industriale în bioproduse cerute de piață; 

✓ Realizarea de bio(nano)produse, bio(nano)fertilizanți, biostimulanți pentru 

plante, bio(nano)produse pentru protecția plantelor, destinate intensificării 

producțiilor agricole și horticole în contextul schimbărilor climatice; 

✓ Tehnologii pentru producerea de suplimente nutritive și aditivi alimentari cu 

bioactivitate amplificată prin interacții sinergice și biodisponibilitate 

crescută; 

✓ Dezvoltarea de biotehnologii pentru protecția și remedierea mediului 

(biodegradarea poluanților organici și anorganici); 

✓ Noi surse de enzime și de aditivi produse prin biotehnologii agro-alimentare 

și biotehnologii industriale; 

✓ Bioanaliză și dezvoltare de (bio)senzori pentru determinarea calității 

alimentelor și mediului; 

✓ Utilizarea materialelor polimerice pentru agricultură și industria alimentară 

(senzori biomimetici, absorbanți selectivi, etc.); 

✓ Obținerea de materiale polimerice hibride natural-sintetice pentru diferite 

aplicații (hidrogeluri hibride, polimeri biosursați, biomateriale etc.); 

✓ Procesarea avansată a resurselor vegetale. 



INCDCP-ICECHIM – RAPORT DE ACTIVITATE 2021 

  
 

Pagina 19 din 351 
 

În cadrul acestui domeniu activează următoarele echipe de cercetare, cu 

preocupări specifice: 

➢ E2 Bioresurse alternative are următoarele direcții de cercetare: 

Creșterea, recoltarea si valorificarea microalgelor; Utilizarea sistemelor microalgale 

pentru captarea si sechestrarea durabilă a dioxidului de carbon din emisii 

industriale; Conceperea și utilizarea sistemelor microalgale în instalațiile de biogaz 

pentru valorificarea complexă a fluxurilor secundare provenite din aceasta 

fabricație; Valorificarea biomasei vegetale, în special a biomasei microalgale, 

pentru obținerea de produse  cu valoare adăugată ridicată, cum ar fi: antioxidanți, 

pigmenți, uleiuri vegetale polinesaturate; obținerea de biocombustibili și solvenți 

ecologici, din uleiuri vegetale și animale precum și din deșeuri grase și valorificarea 

complexă a glicerinei rezultată din aceasta fabricație; valorificarea deșeurilor 

municipale pentru obținerea de bio-combustibili. 

➢ E4 Bioproduse urmărește valorificarea superioară a fluxurilor laterale 

din bioeconomie pentru a realiza suplimente nutritive, nutraceutice, cosmeceutice, 

aditivi alimentari, biofertilizanți, biopesticide și biostimulanți pentru plante. Aceste 

direcții de cercetare implică: combinarea diferitelor sisteme de aplicare țintită a 

energiei (microunde, ultrasunete, forțe hidraulice de forfecare – microfluidizare la 

înaltă presiune, prin camere microfludice din materiale foarte dure), împreună cu 

amestecuri de enzime care destructurează matricea lignocelulozică, pentru 

extracția eco-eficientă și intensificată a compușilor biologic activi și a 

biopolimerilor, inclusiv nano-celuloză vegetală; modularea bio-disponibilității 

compușilor anti-diabetici, anti-hipertensivi și/sau anti-inflamatori extrași / obținuți 

din subproduse agro-industriale prin utilizarea de nano-formulări cu eliberare 

controlată pe bază de biopolimeri; obținerea de amestecuri de enzime (β-glucanaze, 

feruoil-esteraze, carbohidrat-esteraze, pectinaze), cu acțiune sinergică de 

destructurare a matricei lignocelulozice prin biosinteză agumentată de către 

ciupercile lignocelulozice; nano-bio-sinteza din compuși derivați din bioresurse, în 

reactoare microfluidice, a unor structuri supra-moleculare cu utilizări în obținerea 

de compuși termo-acumulatori, acoperiri inteligente „biomimetice”, biosenzori / 

matrici de bio-diagnoză; formularea „inteligentă” a compușilor bioactivi generați 

din biomasă pentru creșterea biodisponibilității acestora. 

➢ E6 Biotehnologii și Bioanalize are următoarele direcții specifice de 

cercetare: Dezvoltarea și menținerea unei colecții de resurse biologice (fungi, 

bacterii, levuri); Evaluarea activității antimicrobiene; izolarea şi caracterizarea unor 

tulpini microbiene; Dezvoltarea de biotehnologii bazate pe degradarea microbiană 

a unor substanțe și materiale (contaminanți organici și anorganici; deșeuri de 

plastic; deșeuri keratinice); Dezvoltare procedee de obținere de bioproduse prin 

valorificarea sub-produselor din agro-industrie; Dezvoltare de senzori si biosenzori 

pentru controlul calității alimentelor și mediului; Dezvoltare de metode de conversie 



INCDCP-ICECHIM – RAPORT DE ACTIVITATE 2021 

  
 

Pagina 20 din 351 
 

enzimatică a unor subproduse și deșeuri; Dezvoltare de metode de analiză si 

imunoanaliză în flux. 

III. ICECHIM răspunde provocărilor tehnologice și societale ale secolului XXI 

prin fundamentarea și dezvoltarea de tehnologii noi și emergente, rezultate din 

colaborări multidisciplinare, având ca țintă transformarea rezultatelor de ultimă 

generație ale cercetării științifice în avantaje economice competitive la nivel global. 

Tehnologiile noi și emergente reprezintă punctul central al filozofiei ICECHIM de 

dezvoltare; aceste tehnologii, dezvoltate în cadrul proiectelor de cercetare, 

implicând colaborări naționale și internaționale cu entități din mediul academic si 

industrial, au fost propuse pentru diverse aplicații, precum: 

✓ Reducerea contaminanților din apele reziduale; 

✓ Depoluarea deșeurilor lichide radioactive; 

✓ Depoluarea efluenților apoși conținând poluanți organici și anorganici; 

✓ Condiționarea deșeurilor organice lichide; 

✓ Fotocataliza diverselor specii chimice; 

✓ Elaborarea de camuflaje multispectrale utilizând noi pigmenți cromogen-

polimerici specifici; 

✓ Obținerea de nanomateriale cu proprietăți antimicrobiene, antifungice și 

antioxidante prin metode ale chimiei verzi și utilizarea acestora pentru 

diminuarea stresului biocenotic în culturile horticole; 

✓ Reducerea gazelor cu efect de sera prin fotosinteza microalgală; 

✓ Evaluarea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră; 

✓ Protecția și valorificarea patrimoniului cultural utilizând nanotehnologii sau 

tehnologii nucleare, tehnici de reconstrucție digitală și tehnici satelitare; 

✓ Monitorizarea – investigarea – diagnoza (arheometrie) a diferitelor obiecte și 

obiective din patrimoniul cultural; 

✓ Consolidarea/conservarea/restaurarea componentelor de patrimoniu mobil și 

imobil; 

✓ Protecția fotochimică/anti-uzură/microbiologică în muzee și spații de 

depozitare colecții de artă; 

✓ Obținerea de suprafețe cu proprietăți de autocurățare (textile tehnice, 

acoperiri arhitecturale) și antireflexie (concentratoare solare); 

✓ Imprimare 3D si 4D folosind materiale originale; 

✓ Dezvoltarea de sisteme termocrome pentru economisirea energiei, materiale 

luminofore, materiale cromogene cu schimbare de culoare la diferiți stimuli 

(semnalizare-avertizare sau de siguranță); 

✓ Obținerea de materiale de construcție cu proprietăți speciale sau a unor 

materiale antimicrobiene inovatoare; 

✓ Obținerea de (nano)compozite pe baza de biopolimeri și structuri de tip 2d 

(pentru repere auto, care permit reducerea greutății mașinii, a consumului 

de combustibil și a emisiei de CO₂). 
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În cadrul acestui domeniu activează în principal următoarele echipe de 

cercetare, cu preocupări specifice: 

➢ E7 Nanotehnologii emergente se concentrează asupra explorării unor 

noi direcții de aplicare a nanotehnologiilor, precum protecția mediului, dezvoltarea 

de noi nanomateriale cu proprietăți antimicrobiene, obținerea de materiale de 

construcție cu proprietăți speciale, protecția patrimoniului cultural. Astfel, dacă 

“Tehnologiile emergente” acoperă tehnologii noi și cu potențial ridicat, care pot fi 

considerate critice pentru viitorul umanității (de exemplu, manipularea genetică, 

inteligența artificială, energia alternativă și nanotehnologia), “Nanotehnologiile 

emergente” sunt tratate în cadrul echipei de cercetare ca generatoare de noi 

aplicații cu potențial ridicat de aplicare practică în viitorul apropiat. Schimbarea 

principală a direcției la nivelul echipei de cercetare este reprezentată de tranziția 

de la metode chimice pentru obținerea nanoparticulelor metalice la metode bazate 

pe “chimia verde”, respectiv fitosinteza nanoparticulelor metalice pentru aplicații 

biomedicale. Sinteza, caracterizarea și aplicațiile surfactanților (naturali) 

reprezintă noul domeniu de cercetare explorat. În același timp, echipa de cercetare 

explorează utilizarea sistemelor coloidale în aplicații legate de creșterea calității 

vieții (cum ar fi aplicațiile industriale – detergenți-cosmetice, prelucrarea 

metalelor, textile, medicină, agricultură și aplicații de mediu). În strânsă legătură 

cu aplicațiile legate de protecția patrimoniului cultural, echipa “Nanotehnologii 

emergente” are între preocupări studiile de arheometrie, care pot conduce la 

identificarea de noi soluții/soluții adaptate pentru conservarea patrimoniului 

cultural. 

➢ E10 Coloranți funcționali și materiale înrudite este implicată într-o 

gamă de activității complexe de cercetare din domeniul materialelor 

multifuncționale pentru tehnologii emergente și protecția mediului. Activitatea 

echipei este concentrată în principal pe următoarele subiecte: sinteza de materiale 

inovative conținând coloranți funcționali și pigmenți (materiale cu schimbarea 

culorii la stimuli exteriori; sisteme luminofore, sisteme adaptabile pentru 

manipularea luminii); materiale de colorare filmogene hibride organic-anorganice 

pentru substraturi rigide și flexibile (acoperiri fotocatalitice, anticorozive, cu efect 

antireflexie, rezistente la supraacoperire); materiale hibride fotocatalitice dopate 

(cu autocurățare, cu proprietăți de descompunere a unor compuși din apele 

industriale, etc); funcționalizarea materialelor textile (pretratare, vopsire, finisare, 

modificare cu furnizarea efectelor funcționale – senzori, conductive, camuflaj, 

autocurățare). 

➢ E11 Evaluarea și conservarea patrimoniului cultural are direcții de 

cercetare referitoare la dezvoltarea tehnologiilor de diagnoza si tratament pentru 

conservarea si revitalizarea componentelor arheologice ale patrimoniului cultural. 

Aceste tehnologii înglobează: (i) elaborarea de noi micro- si nano-materiale, metode 

și tehnologii noi, care respectă principiile autenticității, reversibilității și valorii, cu 
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impact asupra componentelor de patrimoniu imobil (fresca, metope si mozaic) si 

mobil (artefacte decorative din ceramica, sticla, metal, os, obiecte de arta si 

arheologie) și dezvoltarea de noi tehnici aplicate practic pe obiectivele de 

patrimoniu;  (ii) selectarea și caracterizarea materialelor istorice (pietre, mortare, 

cărămizi, tencuieli, pigmenți, lianți, beton, plastic), pregătirea de substraturi 

model, simularea degradării lor în prezenta a diverși factori externi; (iii) evaluarea 

materialelor in situ (testare distructiva și nedistructivă) și eșantionarea probelor 

prelevate; (iv) studiul și dezvoltarea de noi materiale consolidante de ultima 

generație – apatite, argile, oxizi (v) dezvoltarea de tratamente de curățare pe 

suprafețele selectate, cu testarea compatibilității în condiții de laborator; (vi) 

aplicarea si caracterizarea in situ a materialelor noi, corelate cu studiul impactului 

asupra mediului; (vii) consolidarea frescelor si basoreliefurilor cu diverși 

consolidanți, si elaborarea metodologiei de testare a eficienţei consolidării 

monumentelor; (viii) obținerea prin metoda sol-gel, a nanofilmelor și nanopulberilor 

pe bază de oxizi metalici puri și dopați cu diverși dopanți si caracterizarea lor din 

punct de vedere morfologic, structural și optic. 

O componentă importantă din punct de vedere istoric în cadrul ICECHIM, 

cercetarea în domeniul analitic este reprezentată de E5 Laborator Analize și 

Încercări, echipă care are direcții de cercetare in zona dezvoltării de metode 

analitice noi sau inovative, aplicabile tehnologiilor si materialelor noi, dezvoltate in 

institut, dar si în mediul economic. Activitatea științifică a colectivului  se 

concentrează în domeniile: biostimulenți pentru plante, nanomateriale și 

contaminanți ai mediului. Echipa asigură implementarea legislației europene și 

naționale privind evaluarea conformității în domenii de interes cum sunt: controlul 

pieței fertilizanților, biocidelor, a precursorilor de explozivi și a altor substanțe 

periculoase precum și controlul calității mediului. Pentru toate aceste domenii, 

competența Laboratorului Analize-ICECHIM este dovedita prin acreditarea RENAR 

(certificat LI 843/23.01.2022). 

Coagularea echipelor de cercetare în cele trei domenii majore de cercetare 

din cadrul institutului a fost realizată pe baza excelenței dovedite în cercetare și în 

conformitate cu vizibilitatea internațională, urmărind dezvoltarea de noi direcții de 

cercetare inter- și trans-disciplinare. Gruparea echipelor de cercetare ale INCDCP-

ICECHIM pe aceste axe de coagulare a minimizat de asemenea unele din punctele 

slabe (cum ar fi fragmentarea subiectelor de cercetare între echipe, caracterul 

eterogen  din punct de vedere al calității științifice a lucrărilor publicate, 

vizibilitatea scăzută-medie a unora dintre echipe / membrii echipei), susținând o 

dezvoltare omogenă a echipelor științifice pe direcțiile specifice zonelor de 

cercetare de nișă ale Institutului.  
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2.4.b. Domenii secundare de cercetare 

Un domeniu secundar de cercetare este cel al cercetărilor fundamentale de 

bază şi orientate, realizate în scopul aprofundării și creșterii nivelului cunoștințelor 

în domeniile: mecanisme de reacție, cinetică chimică, catalizatori organometalici, 

electrochimie, modelare operații unitare, sonochimie. 

2.4.c. Servicii / microproducție 

 INCDCP-ICECHIM oferă următoarele servicii: 

• Servicii de analize, teste și încercări în cadrul laboratoarelor 

acreditate conform ISO 17025 

• Servicii de analize, teste și încercări în cadrul laboratoarelor 

neacreditate pentru caracterizarea și testarea diverselor tipuri de materiale 

• Servicii de cercetare-dezvoltare-inovare adresate mediului economic 

pentru îmbunătățire tehnologii / produse existente sau dezvoltare de noi 

tehnologii / produse 

• Elaborare de norme și standarde aliniate la sistemul de calitate 

intonațional 

• Asistență tehnică și expertize tehnice de specialitate 

• Consultanță și servicii pentru transfer tehnologic 

• Servicii de studii si analize prospective în domeniul specific de 

activitate 

• Formare și specializare profesională, de nivel mediu, în domeniul 

propriu de activitate 

 

2.5. Modificări strategice în organizarea și funcționarea INCD4. 

În perioada raportată nu au avut loc modificări strategice în organizarea și 

funcționarea INCDCP-ICECHIM. 

 

 

 

 

 

 

 
4 ex. fuziuni, divizari, transformări etc 
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3. Structura de conducere a INCD 

3.1. Consiliul de administrație5 a avut următoarea structură în 2021 (la data 

de 31.12.2021): 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
Funcția în 

Consiliul de 
Administrație 

Funcția la locul de muncă 

1.  Doni Mihaela Președinte Director General - ICECHIM 

2.  Vuluga Zina Vicepreședinte 
Președinte Consiliul 
Științific ICECHIM 

3.  Guda Mihaela Membru Consilier superior MCI 

4.  Secoşan Valerica Membru Director General MFP 

5.  
Moroşanu Daniela 
Lenuţa 

Membru 
Secretar general adjunct,  

Ministerul Muncii și 
Justiției Sociale 

6.  Cornea Călina Petruţa Membru Prof.univ. USAMV 

7.  Cernea Florentina Membru Consilier superior MCI 

 

3.2. Directorul general6; 

Mihaela DONI, Dr. Biochim. CS I 

3.3. Consiliul științific al INCDCP-ICECHIM a avut următoarea componență în 

2021: 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
Funcția în Consiliul 

Științific 

1.  Dr. Ing. VULUGA Zina Președinte 

2.  Dr. Ing. SÂRBU Andrei Vicepreședinte 

3.  Dr. Ing. IORDACHE Tanța Verona Secretar 

4.  Dr. Habil. FIERĂSCU Radu-Claudiu Membru birou 

5.  Dr. Ing. RĂDIŢOIU Valentin Membru birou 

6.  Dr. Biochim. DONI Mihaela Membru de drept 

 
5 se prezintă raportul de activitate al consiliului de administratie, anexa 1 la raportul de activitate precum și programul  și 
tematica sedințelor CA pentru anul următor raportării. 
6 se prezintă raportul acestuia cu privire la execuția mandatului și a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță 
asumați prin contractul de management, anexa la raportul de activitate al CA, anexa 2 la raportul de activitate  
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Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
Funcția în Consiliul 

Științific 

7.  Dr. Habil. OANCEA Florin Membru de drept 

8.  Dr. Ing. VELEA Sanda Membru 

9.  Dr. Ing. PETCU Cristian  Membru 

10.  Dr. Chim. STOICA Rusăndica  Membru 

11.  Dr. Ing. ŞOMOGHI Raluca  Membru 

12.  Dr. Ing. ENĂŞCUŢĂ Cristina  Membru 

13.  Dr. Chim. CONSTANTINESCU-ARUXANDEI Diana  Membru 

14.  Dr. Ing. GRIGORESCU Ramona Marina  Membru 

15.  Dr. Ing. NUŢĂ Alexandrina Membru 

16.  Dr. Biochim. GURBAN Ana Maria  Membru 

17.  Ing. NICOLAE Cristian Andi Membru 

 

3.4. Comitetul director al INCDCP-ICECHIM a avut următoarea componență în 

anul 2021: 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Funcția în ICECHIM 

1 Doni Mihaela - Președinte Director General 

2 Oancea Florin - Vicepreședinte Director Științific 

3 Cantacuz Magda Aura Director Economic 

4 Fierăscu Radu Claudiu Director Tehnic 

5 Ana Irina Director Calitate 
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4. Situația1 economico-financiară a INCD 
 

4.1. Patrimoniul stabilit în baza raportărilor financiare la data de 31 

decembrie pentru anii 2021 si 2020, este compus din: 

SITUAȚIE PATRIMONIU 

Nr. 

Crt. 
INDICATORI 2021 2020 

Creșteri (+)/ 

descreșteri (-) 2021 

față de 2020 (%) 

1 

Active 

Imobilizate 

Imobilizări corporale 86.930.564 85.238.643 +1,98 

Imobilizări necorporale 124.048 88.074 +40,85 

Active Circulante 19.556.369 22.850.254 -14,42 

ACTIVE TOTALE 106.610.981 108.176.971 -1,45 

Creșterea imobilizărilor corporale este generată de achiziția de echipamente 

de cercetare realizată în special în cadrul proiectelor PCCDI, Nucleu și ERA.NET. 

4.2. Veniturile totale în baza raportărilor financiare la data de 31 

decembrie pentru anii 2021 și 2020, sunt compuse din: 

SITUAȚIA VENITURILOR 

Nr. 

Crt. 
INDICATORI 2021 2020 

Creșteri (+)/ 

descreșteri (-) 2021 

față de 2020 (%) 

1 

Venituri din CDI finanțate din 

fonduri proprii 
1.159.755 1.094.145 +6,00 

Venituri din CDI finanțate din 

fonduri publice 
19.850.833 26.917.678 -26,25 

Venituri din alte activități 

(producție, servicii, etc.) 
911.663 776.890 +17,35 

Subvenții / transferuri 2.368.793 0 - 

Alte venituri 2.990.817 2.982.361 +0,28 

VENITURI TOTALE 27.281.861 31.770.531 -14,13 

2 Ponderea veniturilor din CDI 

în total venituri 
77,01 88,17 -12,66 

 
1 detaliere pentru principalii indicatori economici-financiari (venituri totale, cheltuieli totale etc.) 
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Se observă că în contextul pandemiei de COVID-19, o mare parte din indicatori 

au scăzut. 

Veniturile din CDI finanțate din fonduri publice au scăzut cu cca 26 % din cauza 

finalizării proiectelor PCCDI, a numărului redus de competiții deschise în anul 2021 

precum și prelungirii până în 2022 a perioadei de evaluare a propunerilor de proiecte 

depuse la competițiile desfășurate pe parcursul anului 2021. 

Ponderea veniturilor obținute din CDI în total venituri în 2021 a scăzut în 2021 

cu circa 12,66 % față de 2020 din cauza reducerii numărului de proiecte, în special 

a celor în parteneriat. 

În schimb, în cazul veniturilor din CDI finanțate din fonduri proprii și a 

veniturilor din alte activități (producție, servicii, etc.) se observă o creștere în anul 

2021, față de 2020, de 6 % și respectiv 17,35 %. 

 

4.3. Cheltuielile totale, în baza raportărilor financiare la data de 31 

decembrie pentru anii 2021 și 2020, sunt compuse din: 

SITUAȚIA CHELTUIELILOR 

Nr. 

Crt. 
INDICATORI 2021 2020 

Creșteri (+)/ 

descreșteri (-)                    

2021 față de 2020 

(%) 

1 

Cheltuieli cu personalul (lei) 14.559.484 14.305.849 +1,77 

Cheltuieli cu utilitățile (lei) 917.278 884.947 +3,65 

Alte cheltuieli (lei) 11.770.089 16.520.610 -28,76 

CHELTUIELI TOTALE (lei) 27.246.851 31.711.406 -14,08 

2 
Ponderea cheltuielilor cu 

personalul în cheltuieli totale 
53,44 45,11 +18,46 

 

Cheltuielile cu personalul în 2021 au crescut  cu 1,77 % față de anul 2020, în 

special datorită promovării la grade științifice superioare a tinerilor cercetători.  

Cheltuielile cu utilitățile în 2021 au crescut cu 3,65 % față de anul 2020. 

Cheltuielile totale au scăzut cu 14,08 % proporțional cu scăderea veniturilor 

totale de 14,13 % pentru aceeași perioadă, din cauza reducerii numărului/valorilor 

proiectelor în parteneriat. 
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4.4. Salariul mediu pentru personalul de cercetare-dezvoltare (total și 

defalcat pe categorii): 

 

STRUCTURA PERSONAL SALARIU MEDIU 2021 (lei) 

CS I 11115 

CS II 7190 

CS III 6690 

CS 4926 

ACS 3859 

Tehnicieni 3603 

Personal auxiliar – studii superioare 4278 

Salariul mediu pentru personalul de cercetare-dezvoltare cu studii superioare 

în 2021 a crescut față de anul 2020 (cu aproximativ 10 %) de la 6.211 lei la 

aproximativ 6.833 lei, datorită, pe de o parte, variațiilor aduse de sporurile de 

vechime, iar, pe de altă parte, datorită promovărilor care au avut loc pe parcursul 

anului 2021. 

4.5. Investiții în echipamente/dotări/mijloace fixe de CDI, în baza 

raportărilor financiare la data de 31 decembrie pentru anii 2021 și 

2020, sunt compuse din: 

ECHIPAMENTE 

Nr. 

Crt. 
INDICATORI 2021 2020 

Creșteri (+)/ 

descreșteri (-)                    

2021 față de 2020 

(%) 

1 
INVESTITII IN ECHIPAMENTE/ 

DOTARI/MIJLOACE FIXE DE CDI (lei) 
1.691.616 1.828.561 -7,49 

2 
Din care echipamente pentru 

laboratoare de cercetare 
1.671.682 1.796.450 -6,95 

Investițiile în echipamente pentru laboratoarele de cercetare au scăzut ușor 

în anul 2021 cu 7,49 % față de anul 2020 din cauza scăderii în 2021 a veniturilor de 

CDI. 
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4.6. Rezultate financiare/rentabilitate2, în baza raportărilor financiare la 

data de 31 decembrie pentru anii 2021 și 2020, sunt compuse din: 

REZULTATELE FINANCIARE / RENTABILITATEA 

Nr 

crt 
INDICATORI 2021 2020 

Creșteri (+) / descreșteri 

(-) 2021 față de 2020 (%) 

1 PROFIT NET (lei) 29.408 49.665 -40,79 

2 
Rata rentabilității 

economice (ROA) 
0,04 0,07 -42,85 

3 Marja profitului net 0,16 0,20 -20,00 

4 Pierderea brută 0 0 - 

 

Veniturile aferente activităților de CDI finanțate din fonduri publice nu sunt 

activități generatoare de profit. Astfel, profitul net, rata rentabilității economice 

și marja profitului net au scăzut în 2021, chiar dacă activitățile economice auxiliare 

generatoare de profit au crescut ușor, deoarece au fost generate cheltuieli 

suplimentare determinate de pandemia de COVID 19 și de necesitatea reparării 

unor echipamente. 

4.7. Situația arieratelor3 / (datorii totale, datorii istorice, datorii curente) 

DATORII 

Nr. 

Crt. 
INDICATORI 2021 2020 

Creșteri / descreșteri(-) 

2021 față de 2020 (%) 

1 Datorii istorice (lei) 0 0 0 

2 Datorii curente (lei) 1.828.507 3.134.396 -41,66 

3 DATORII TOTALE (lei) 1.828.507 3.134.396 -41,66 

INCDCP-ICECHIM nu are datorii istorice, iar datoriile curente au scăzut în 2021 

cu 41,66 % față de 2020, acestea reprezentând datorii asociate cheltuielilor 

curente aferente lunii Decembrie 2021 și a proiectelor în curs (nefinalizate în 

2021). 

4.8. Pierderea brută 

Nu este cazul. 

 
2 profitul brut, profitul net, rata rentabilității (ROA), marja profitului net 
3 total și detaliere pentru bugetul consolidat al statului și alți creditori 
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4.9. Evoluția performanței economice4 

SITUAȚIE PATRIMONIU 

Nr. 

Crt. 
INDICATORI 2021 2020 

Creșteri (+)/ descreșteri(-) 

2021 față de 2020 (%) 

1 
RATA ACTIVELOR 

IMOBILIZATE 
81,69 78,91 +3,52 

2 
RATA STABILITĂȚII 

FINANCIARE 
81,98 84,15 -2,58 

3 
RATA AUTONOMIEI 

FINANCIARE 
80,29 79,00 +1,83 

4 
LICHIDITATEA 

GENERALĂ 
10,70 7,29 +46,77 

5 
RATA SOLVABILITĂȚII 

GENERALE 
58,40 34,57 68,93 

Rata stabilității financiare a scăzut ușor în 2021 comparativ cu aceeași 

perioadă în 2020, în timp ce rata solvabilității generale a crescut semnificativ ca 

urmare a producției în curs (proiecte în curs de implementare). 

 

4.10. Productivitatea muncii pe total personal și personal de CDI se prezintă 

astfel: 

PRODUCTIVITATEA MUNCII 

Nr. 

Crt. 
INDICATORI 2021 2020 

Creșteri / descreșteri (-)                    

2021 față de 2020 (%) 

1 
Productivitatea muncii - total 

personal 
144.287 182.560 -20,96 

2 
Productivitatea muncii - 

personal CDI 
164.746 195.970 -15,93 

Productivitatea muncii a scăzut în 2021 cu 20.96 % față de 2020, respectiv cu 

15,93 %, raportat la personalul CDI. 

 
4 se detaliază conform indicatorilor solicitați de MCI (în format Excel conform Tabel anexat) 
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4.11. Politicile economice și sociale implementate (costuri/efecte). 

 

Situațiile financiare au fost întocmite conform O.M.F.P. nr.85/2022, cu 

modificările ulterioare. Toate cheltuielile efectuate în cursul anului 2021 au fost 

recunoscute în contul de profit și pierdere. 

Imobilizările corporale și necorporale au fost incluse în situațiile financiare și 

prezentate la costul istoric de achiziție. 

Stocurile sunt înregistrate la valoarea costului de achiziție. Metoda utilizată 

pentru ieșirea materialelor din gestiunea institutului este metoda FIFO.  

INCDCP-ICECHIM a întocmit situațiile financiare anuale conform prevederilor 

O.M.F.P. nr.1802/2014 cu modificările și completările ulterioare. 

Filiala Călărași are personalitate juridică distinctă, este înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerțului cu nr. CIF 34631030, are cont în bancă și depune situațiile 

financiare anuale separat de INCDCP-ICECHIM. 

Indicatorii financiari realizați in anul 2021 de Filiala Călărași sunt prezentați 

distinct în situațiile financiare: 

➢ Patrimoniu: 110.119 lei 

➢ Venituri: 91.952 lei 

➢ Cheltuieli: 91.687 lei 

➢ Profit: 265 lei 
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5. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare 

5.1. Total personal 167 persoane, din care1:  

a. personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare 

▪ 98 persoane cu studii superioare, atestate pentru activitatea de 

cercetare dezvoltare (CS I, CS II, CS III, CS) 

 

b. pondere personal (total și pe grade științifice) în total personal 

angajat 

 

c. gradul de ocupare a posturilor 

INCDCP-ICECHIM nu are un număr fix de posturi, posturile noi fiind înființate 

și scoase la concurs prin aprobare de către Consiliul de Administrație în funcție de 

necesitățile impuse de proiectele de CDI finanțate și de necesarul de personal în 

cadrul serviciilor.  

La sfârșitul anului 2021 gradul de ocupare a posturilor vacante, a celor noi 

aprobate de CA, precum și a unor posturi eliberate prin promovare / încetare CIM 

este de aproximativ 76,26 %, iar al gradul de ocupare a posturilor vacante din 

cercetare-dezvoltare de aproximativ 75,31 %. 

 
1 se prezintă defalcat pe grade științifice (ex CSI, CSII, CSIII, CS, ASC, IDTI, IDTII, IDTII, IDT) și pe categorii de vârsta (ex. 
între (20-35) ani, intre (36-45) ani, între (46-55) ani, între (56-65) ani și peste 65 ani) și sex – se detaliază conform 
indicatorilor solicitați de MCI ( în format Excel conform Tabel anexat) 

Grade științifice 

31 decembrie 2021 

Număr Pondere în total personal (%) 

CS I 26 15.57 

CS II 22 13.17 

CS III 24 14.37 

CS 26 15.57 

ACS 24 14.37 

Personal auxiliar CD – studii 

superioare 
1 0.59 

Personal auxiliar CD – studii medii 9 5.39 

Total personal CD 132 79.04 
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d. număr conducători de doctorat 

În cadrul INCDCP-ICECHIM activează 7 conducători de doctorat afiliați unor 

diferite Școli doctorale: 

1) Prof. Dr. Rodica-Mariana ION - Școala Doctorală Universitatea Valahia din 

Târgoviște; 

2) Dr. Habil. Florin OANCEA - Școala doctorală Ingineria și managementul 

resurselor vegetale și animale, Universitatea de Științe Agronomice și 

Medicină Veterinară din București; 

3) Dr. Habil. Doina DIMONIE - Școala Doctorală Chimie Aplicată și Știința 

Materialelor, Universitatea Politehnica din București; 

4) Dr. Habil. Nicoleta RADU - Școala doctorală Ingineria și managementul 

resurselor vegetale și animale, Universitatea de Științe Agronomice și 

Medicină Veterinară din București; 

5) Dr. Habil. Radu FIERĂSCU - Școala Doctorală Chimie Aplicată și Știința 

Materialelor, Universitatea Politehnica din București; 

6) Dr. Habil. Irina FIERĂSCU - Școala doctorală Ingineria și managementul 

resurselor vegetale și animale, Universitatea de Științe Agronomice și 

Medicină Veterinară din București; 

7) Prof. Dr. Ing. Vasile LAVRIC - Școala Doctorală Chimie Aplicată și Știința 

Materialelor, Universitatea Politehnica din București. 

 

e. număr de doctori 

În cadrul INCDCP-ICECHIM, numărul doctorilor a fost de 73 în 2021, aceștia 

reprezentând 75 % din personalul de cercetare atestat. 

 

5.2. Informații privind activitățile de perfecționare a resursei umane 

(personal implicat în procese de formare – stagii de pregătire, cursuri de 

perfecționare) 

Nr. Crt. Categorie activitate Număr 2021 

1 Stagii doctorale 1 

2 Titluri de doctor obținute  4 

3 Număr doctoranzi  31 

4 Număr masteranzi 13 

5 
Participări la instruiri si cursuri de 

perfecționare profesionala 
170 

 



INCDCP-ICECHIM – RAPORT DE ACTIVITATE 2021 

  
 

 

Pagina 34 din 351 
 

Domenii de perfecționare a personalului în 2021, prin participări la 

manifestări științifice, cursuri organizate de furnizori de formare profesională, 

instruiri interne, autoinstruiri: 

o Broker de tehnologii; 

o Audit intern; 

o Modificările documentației SMC, SCIM Comisie de Monitorizare și 

Managementul riscurilor; 

o Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice; 

o Auditor intern pentru sistemul de management al calității conform SR 

EN ISO 9001:2015; 

o Operare calculator; 

o Management proprietate industriala; 

o Management și implementarea standardelor de control intern / 

managerial; 

o Evaluarea capabilității de inovare și a performanței managementului 

inovării;  

o Managementul proprietății intelectuale; 

o Posibilități de transfer tehnologic; 

o Stagii de pregătire doctorala în țară și străinătate; 

o Instruiri în domeniul tehnic și al calității în cadrul laboratoarelor 

acreditate; 

o Cerințe generale de competență pentru laboratoarele de încercări și 

de etalonare; 

o Stagii de însușire abilități de lucru în laborator, instruiri asupra 

tehnicilor analitice; 

o Participări la manifestări științifice în țară și străinătate; 

o Actualizare cunoștințe legislație aplicabilă în cadrul institutului; 

o Documentare referitoare la domeniile proprii de activitate, proiecte 

CD; 

o Planificarea si derularea misiunilor de audit intern; 

o Protecția radiologică în practica cu surse de radiații ionizante; 

o Instrucțiuni si legislație privind situațiile de urgenta si gestionarea 

substanțelor toxice; Măsuri de prim ajutor; Protecție civilă; Colectare 

deșeuri; Precursori de explozivi; Precursori de explozivi. 
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5.3. Informații privind politica de dezvoltare a resursei umane de cercetare-

dezvoltare (mod de recrutare, de pregătire, de motivare, colaborări și 

schimburi internaționale etc.) 

Activitatea institutului a fost și va fi axată pe excelență, iar în prezent 

întreaga filozofie de management a resursei umane (cea mai importantă resursă a 

oricărei instituții de cercetare) este bazată pe competitivitate, care conferă 

premisele definirii ca Institut de Cercetare de Excelență, recunoscut ca atare la 

nivel european. 

Abordarea strategiilor și politica de resurse umane din ICECHIM sunt 

fundamentate pe obiectivele unei instituții bazate pe excelență și un management 

bazat pe competitivitate. Politicile si strategiile de resurse umane au avut ca 

obiectiv centrarea activității pe excelență, competitivitate, care să ofere premisele 

construirii unui institut de cercetare al secolului XXI, având personal cu pregătire de 

înaltă ținută, motivat și de tradiția și prestigiul ICECHIM. În acest moment, resursa 

umană a ICECHIM are următoarele caracteristici: vârstă medie 43 ani; pondere femei 

în total personal: 68,3%; vârstă medie personal CDI: 40,7 ani; structura personalului 

pe grupe de vârstă: 20-35 ani – 33%; 36-45 ani - 30%; 46-55 ani -14%; 56-65 ani - 15%; 

>65 ani - 8%. Grupa de vârstă 36-55 ani, acoperind un procent semnificativ din total 

personal, reprezintă o resursă valoroasă a institutului, 3 din cei 7 conducători de 

doctorat aparținând acestei grupe de vârstă, precum și majoritatea directorilor de 

proiect. În același timp, cercetătorii din această grupă au contribuit semnificativ la 

creșterea vizibilității internaționale a institutului, constituind cea mai activă grupă 

de vârstă în ceea ce privește publicarea de articole ISI.  

Strategia institutului are drept țintă creșterea numărului de personal în 

activitatea de cercetare, concomitent cu menținerea mediei de vârstă a acestuia 

sub 45 de ani, prin acțiuni ca: recrutarea tinerilor absolvenți cu aptitudini pentru 

activitatea CDI și stimularea revenirii în țară a cercetătorilor din diaspora. În acest 

sens, institutul are încheiate acorduri de colaborare cu diverse universități (USAMV 

București, Universitatea din București, Universitatea Politehnică din București, 

etc.) în vederea găzduirii stagiilor de practică/stagiilor doctorale, permițând astfel 

selectarea celor mai promițători tineri încă din fazele timpurii ale carierei. Pentru 

o recrutare eficientă a tinerilor valoroși este implementată o politică de sprijinire a 

acestora pentru finalizarea studiilor de masterat și doctorat, prin alocarea unei 

sume echivalente de 500/1500 euro, respectiv aprox. 2500/7500 lei, la dispoziția 

masterandului/doctorandului, pentru finalizarea tezei.  

Politica de resurse umane axează pe următorii piloni: creșterea ponderii 

personalului implicat în mod direct în activitatea CDI; menținerea numărului de 

personal administrativ la limita evitării apariției repercusiunilor negative asupra 

activității institutului;  mărirea numărului de doctori abilități pentru conducere de 

doctorat; angajarea de tineri absolvenți; stimularea revenirii în țară a cercetătorilor 
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plecați în străinătate pentru a efectua studiile de doctorat sau a altor cercetători 

valoroși din diaspora; internaționalizarea  personalului prin atragere de 

postdoctoranzi și cercetători străini; angajarea studenților cu performanțe 

deosebite, ca tehnicieni sau laboranți, încă din anii 3 sau 4 de studii; intensificarea 

legăturilor de colaborare cu societățile comerciale lider din domeniu, inclusiv 

schimbul de personal.  

Strategia de resurse umane urmărește creșterea ponderii doctorilor și 

doctoranzilor la peste 90% din totalul personalului CDI cu studii superioare. 

Creșterea veniturilor medii a personalului de cercetare reprezintă una din 

modalitățile de implementare a politicii de resurse umane. Perfecționarea continuă 

a sistemului de evaluare a personalului, cu  utilizarea instrumentelor care să 

asigure fidelizarea cercetătorilor valoroși, cu vizibilitate ridicată, reprezintă o altă 

modalitate de implementare a politicii de resurse umane și de recrutare a 

personalului de cercetare. De asemenea, la nivelul institutului sunt implementate 

practicile recomandate de Codul European al Cercetătorilor și Codul de Conduită 

pentru Recrutarea Cercetătorilor.  

Rezumând, politica de resurse umane inclusă în Planul strategic de 

dezvoltare al INCDCP-ICECHIM pentru perioada 2020 - 2024, are în vedere 

următoarele obiective: 

• Creșterea numărului de cercetători, concomitent cu descreșterea 

mediei de vârstă a personalului cu studii superioare din cercetare - în 2021 vârsta 

medie a personalului cu studii superioare din CD este de 40,7 ani; 

• Creșterea atractivității carierei în cercetare, prin asigurarea accesului 

și posibilitatea dezvoltării carierei pentru cei performanți; 

• Atragerea de cercetători cu experiență, tineri cercetători post-

doctoranzi și doctoranzi, indiferent de naționalitate, cu atingerea nivelului de 

excelență științifică; 

• Creșterea accesului la infrastructuri de cercetare performante, prin 

participarea la mari infrastructuri internaționale de cercetare 

• Creșterea ponderii numărului de personal competent si specializat 

implicat în mod direct în activitatea de cercetare-dezvoltare și în activitatea 

laboratoarelor acreditate; 

• Menținerea numărului de personal auxiliar-administrativ la limita 

evitării apariției repercusiunilor negative asupra activității institutului; 

• Creșterea raportului număr de personal cu studii superioare / număr 

de personal cu studii medii din compartimentele de cercetare, spre optimul 

recomandat de către Uniunea Europeana; 

• Creșterea numărului de cercetători prin organizarea  următoarelor 

acțiuni: 

- selecția tinerilor absolvenți prin identificarea candidaților cu perspective 

certe de dezvoltare a unei cariere în domeniul cercetării-dezvoltării, atât din punct 
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de vedere al pregătirii profesionale, dar și al structurii motivaționale și de 

personalitate potrivite activității de cercetare; 

- stimularea revenirii în țară a cercetătorilor plecați in străinătate pentru a 

efectua studiile de doctorat sau a altor cercetători valoroși din diaspora; 

- angajarea studenților, cu performanțe deosebite la învățătură, ca 

tehnicieni sau laboranți încă din anii 3 sau 4 de studii; 

• Reducerea fluctuaților de personal prin fidelizarea cercetătorilor 

valoroși (realizabilă prin propunerea unui sistem de remunerare in directă legătură 

cu performanța obținută și cu gradul de implicare în proiectele de cercetare-

dezvoltare, dar și cu complexitatea lucrărilor executate); 

• Menținerea unui înalt nivel de profesionalism științific prin organizarea 

anuală a concursurilor pentru promovare în grad științific și sprijinirea cercetătorilor 

în efectuarea studiilor de masterat și doctorat; 

• Creșterea ponderii doctorilor și doctoranzilor până la 60% din totalul 

personalului cu studii superioare din activitatea de cercetare – plecând de la o 

valoare de referință de 43% in Decembrie 2018, având in vedere angajarea tinerilor 

asistenți de cercetare si cercetători pe proiectele complexe; aferent lunii 

Decembrie 2021, ponderea doctorilor este de 60%, iar a doctorilor și doctoranzilor 

(cumulat) este de 85% din totalul personalului cu studii superioare din activitatea 

de cercetare, depășind astfel ținta propusă. 

• Ridicarea calității profesionale a salariaților în vederea creșterii 

capacității lor de a face față mediului concurențial din Uniunea Europeană prin 

stimularea participării la cursuri de specializare organizate de universități și 

institute de prestigiu din străinătate; 

• Creșterea capacității manageriale a directorilor de proiecte, prin 

urmarea unor cursuri de management al proiectelor de cercetare-dezvoltare; 

• Realizarea de planuri anuale de perfecționare profesională pentru 

angajații institutului care să îndeplinească următoarele cerințe: 

-  creșterea potențialului de cercetare-dezvoltare; 

- creșterea numerică a celor care pot îndeplini funcția de director de 

proiect; 

- instruirea personalului pentru utilizarea noilor softuri de management şi 

de planificare; 

• Includerea planurilor individuale de dezvoltare profesională pentru 

cercetători ca fiind unul din criteriile de bază ale evaluării profesionale anuale de 

către liderii echipelor de cercetare; 

• Analiza periodică a activității institutului și a salariaților având ca 

obiectiv luarea măsurilor ce se impun pentru înlăturarea deficiențelor și 

perfecționarea relațiilor intra-organizaționale; 

• Îmbunătățirea sistemelor de recunoaștere și motivare a personalului, 

care să conducă la încurajarea și stabilitatea acestuia; 
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• Implementarea masurilor de îmbunătățire a activității, recomandate 

de organismul de certificare a sistemului de management al calității conform 

Standardului ISO 9001, ținând cont de faptul ca resursele umane reprezintă una din 

cele mai mari investiții financiare ale institutului, iar utilizarea lor eficienta 

constituie o prioritate; 

• Realizarea unui raport adecvat între personalul de cercetare și 

personalul administrativ, necesar desfășurării in bune condiții a activității 

institutului; 

• Îmbunătățirea activității de îndrumare de către cercetătorii seniori si 

pentru atragerea post-doctoranzilor; 

• Recrutarea de cercetători experimentați cu relații internaționale 

puternice; 

• Expunerea tinerilor cercetători la un mediu internațional și oferirea de 

oportunități de a schimba idei și abordări privind cercetarea, cu personalul și cu 

tinerii cercetători din cadrul altor entități de cercetare; 

• Intensificarea legăturilor de colaborare cu societățile comerciale lider 

din domeniu, inclusiv schimbul de personal; 

• Îmbunătățirea atât a competențelor de cercetare, cat și a celor de 

inovare în zona nișei identificate; 

• Prin sistemul de evaluare a personalului, reiterarea răspunderii 

deontologice a generației actuale de cercetători din INCDCP-ICECHIM, față de 

asigurarea dezvoltării și creșterii vizibilității profesionale a INCDCP-ICECHIM, ca 

entitate continuatoare a unor școli cu tradiție în cercetarea științifică în domeniu și 

ca instituție cheie în sistemul național de chimie tehnologică și chimie analitică. 

Asigurarea egalității de șanse 

Pasiunea, dăruirea, creativitatea și dorința continuă de auto-dezvoltare 

sunt principalele calități pe care ICECHIM a fost construit și pe care continuă să 

se bazeze pentru evoluția sa. Institutul sprijină angajații indiferent de sex, gen, 

naționalitate, religie, dizabilități, vârstă sau mediu cultural, deoarece baza unei 

cercetări de ultimă oră este reprezentată de diversitate. 

Scopul strategic al ICECHIM este de a descoperi și promova talentul, prin 

creșterea profilului profesional al angajaților săi, obiectiv către care se adresează 

toate eforturile instituționale. 

• Asigură oportunități egale pentru toți, implementând toate cerințele menite 

să stabilească egalitatea de șanse și să ofere condiții generale atractive; 

• Se concentrează pe progresul în carieră, acordând o atenție specială 

cercetătoarelor sale, asigurând o reprezentare adecvată la toate nivelurile 

manageriale; 
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• Oferă sprijin instituțional tinerilor cercetători pentru a-i ajuta să își atingă 

obiectivele individuale de carieră, prin mentorat și programe speciale; 

• Are considerație pentru adevărata valoare a vieții de familie, a timpului liber 

și a vieții profesionale. 

De altfel, ICECHIM a avut permanent o politică pro-activă de încurajare a 

femeilor în a își construi o carieră solidă în cercetare, dovadă fiind și procentul 

ridicat de femei care activează cu succes în cadrul institutului.  

Tabelul 5.1. prezintă situația personalului la data de 31.12.2021, din punct de 

vedere al repartiției pe grupe de vârstă, precum și raportul femei/bărbați pe 

categorii de personal. 

Categorie personal 
Total 20-35 ani 36-45 ani 46-55 ani 56-65 ani >65 ani 

T F B T F B T F B T F B T F B T F B 

P
e
rs

o
n
a
l 
C

D
I 

Personal 

auxiliar – 

studii medii 

9 4 5 1 0 1 1 0 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 

Personal 

auxiliar – 

studii sup. 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

ACS 24 15 9 22 14 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CS 26 19 7 21 16 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

CSIII 24 22 2 4 3 1 12 11 1 3 3 0 3 3 0 2 2 0 

CSII 22 12 10 1 1 0 11 8 3 4 2 2 5 1 4 1 0 1 

CSI 26 17 9 0 0 0 12 8 4 3 2 1 6 4 2 5 3 2 

Personal aparat 

funcțional 
35 24 11 6 5 1 8 6 2 12 9 3 7 3 4 2 1 1 

 

Figura 5.1 prezintă o comparație a procentului de femei din cadrul ICECHIM 

(total personal), față de procentul acestora la nivel European (datele pentru 

comparație au ca sursă EUROSTAT - Cercetători după sectorul de performanță, țara 

de cetățenie și sex, folosind cele mai recente date disponibile – anul 2019 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/rd_p_perscitz/default/table?lan

g=en). 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/rd_p_perscitz/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/rd_p_perscitz/default/table?lang=en
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Fig. 5.1. Comparație procent femei în cercetare - ICECHIM (2021) /nivel național 

și European (2019) 
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6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare, facilități de 

cercetare 
 

6.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare 

Infrastructura de CDI din ICECHIM a fost constant îmbunătățită prin achiziția 

de echipamente performante care să satisfacă necesitățile de CDI în domeniile 

principale de activitate al institutului, prin utilizarea fondurilor din proiectele de 

cercetare (PN2, PN3, FP7, H2020), dar mai ales prin proiectele de infrastructură din 

cadrul PN2 P2, POS CCE, FP6 și H2020.  

Prin proiectul POS CCE Agriflux au achiziționate o serie echipamente unicat 

în țară în aceea perioadă, de valoare foarte mare:  

➢ Cryo-TEM, 

➢ Difractometru de raze X de înaltă rezoluție 

➢ Sistem de (bio)chimie în (micro)flux 

➢ Echipament de uscare prin pulverizare (Nano-atomizor) 

➢ Uscător / granulator în pat fluidizat 

În tabelul 6.1. este prezentată lista celor 28 echipamente relevante cu 

valoare de achiziție mai mare de 50.000 Euro, inclusiv descrierea generală a 

acestora, a caracteristicilor tehnice și a utilizării acestora, 13 dintre acestea cu 

valoare mai mare de 100.000 Euro. Valoarea totală de achiziție a celor 29 

echipamente este de 21,340 milioane lei. 

Pe lângă aceste echipamente, INCDCP are în dotare o serie de alte 

echipamente relevante prezentate în tabelul 6.2. 

Tabelul 6.1. Echipamente de CDI relevante, cu valoare de achiziție mai mare de 

50.000 Euro 

Nr. 

crt. 
Echipament 

Descriere generala si 

caracteristici 

Destinație utilizare 

echipament 

1.  

Tecnai ™ G2 

F20 TWIN 

Cryo-TEM, FEI 

Company  

Domeniu tensiune de accelerare: 

20 - 200 kV; Sursă electroni: 

Schottky Field Emittion Gun; Mod 

de operare: Cryo/Low Dose cu 

robot vitrificare pentru pregătire 

probe,  spectroscopie EDX,  STEM, 

tomografie; Rezoluție la punct: 

0,27 nm; Limită informație: 0,18 

nm; Domeniu de mărire: 25x - 

700.000x; Unghiul de difracție 

Analiza nanoproduselor; 

Caracterizarea 

bionanoproduselor cu 

structuri „inteligente” cu 

senisbilitate ridicată, 

posibilă datorită mod de 

operare Cryo/Low Dose; 

Analiza unor probe care 

sunt alterate prin 

colorare specific, posibilă 
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Nr. 

crt. 
Echipament 

Descriere generala si 

caracteristici 

Destinație utilizare 

echipament 

maxim: ± 10°; Rezoluţie mod 

STEM: 0,34 nm; Domeniu de mărire 

mod STEM: 150x – 230.000.000x; 

Unghiul maxim de înclinare pentru 

tomografie: ± 80°; Control/ 

operare complet computerizată; 

Camera CCD; Sistem curățare cu 

plasmă; Pompe turbomoleculare 

fără ulei; Crio-ultramicrotom; 

Sistem tăiere la temperaturi joase; 

Dispozitiv confecționare cuțite 

pentru ultramicrotom 

datorită modului de 

operare STEM; 

Identificarea in situ a 

naturii atomilor 

constituenți ai probelor 

analizate, cât si a 

gradului local de 

cristalinitate mod de 

operare spectroscopie 

EDS; Reconstrucție fidela 

în 3D a probelor analizate 

datorită modulului de 

tomografie; Analiza 

structurilor hibride, 

bionano-anorganice, 

datorită domeniului 

tensiunii de accelerare 20 

- 200 kV, care asigura 

analiza structurilor atât 

în condiții blânde de 

iradiere (20kV) pentru 

probele biologice 

sensibile, cât si în condiții 

de rezoluție superioara, 

care pot fi atinse la 

tensiuni de accelerare 

înalte (200kV). 

 

2.  

Difractometru 

de raze X de 

înaltă 

rezoluție, 

Rigaku 

SmarLab SE 9 

kW 

Generatorul  de raze-X: putere 

mare, 7 kW; domeniu tensiune: 20 

- 45 kV; intensitatea pe tub:  10 – 

200 mA; Goniometru de înaltă 

rezoluție, cu 5 axe, cu encoder 

care poată controla fiecare axa cu 

o rezoluție de 0.0001º, cu raza de 

min. 360mm, cu geometrie θ/θ  cu 

proba montata orizontal, in poziție 

staționară; Opțiune de difracție 

„In – plane”, cu proba așezată 

conform tipului de măsurătoare de 

Analiza cristalinității 

probelor; Caracterizarea 

materialelor prin metode 

de difracție, prin 

colectarea datelor 

experimentale de înaltă 

rezoluție pentru pulberi 

cristaline, filme subțiri. 

Studiul materialelor 

nanostructurate prin 

împrăștierea de raze X la 

unghiuri mici. 
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Nr. 

crt. 
Echipament 

Descriere generala si 

caracteristici 

Destinație utilizare 

echipament 

înaltă rezoluție ales; Mecanism de 

aliniere si configurare optica 

automata; atenuator rotativ 

programabil; componente optice 

care oferă posibilitatea schimbării 

între cele două geometrii (Bragg-

Brentano) şi fascicul paralel fără a 

fi nevoie de demontare, înlocuire 

sau realinierea componentelor 

optice; pachet software de 

măsurare si analiza pulberi si filme 

subțiri; camera de temperatura cu 

control al umidității cu accesorii; 

sistem de răcire cu circuit închis; 

bază de date pentru operare, 

Studiul 

bionanoproduselor prin 

împrăștierea de raze X la 

unghiuri mari 

 

 

3.  

Sistem de 

(bio)chimie în 

(micro)flux, 

Asia Syrris 

Sistem pentru funcționalizarea 

compușilor bioactivi. Modul pompe 

4 canale; Pompe 50 – 500 µl, 50 -

100 µl, 500 -1000 µl, 2,5 - 5 ml;  

Vase de reactivi sub presiune; 

Dispozitive de injectat reactivi sub 

presiune în flux; Controller de 

temperatură micro/mini 

reactoare;  Modul de extracţie 

lichid - lichid în contra-curent; 

Controler de presiune, inclusiv cu 

reglare inversă a presiunii; 

Temperatura reactoare -25°C ... 

250°C; Volumul reactoarelor 

lichide: 62.5μl...1000 µl 

(microreactoare), 1 ..4ml 

minireactoare; Volumul 

Sinteză în flux pe mini-

reactoare de tip coloană; 

Sinteză în flux micro-

reactoare fluidice. 

Nanobiosinteze;  

Intensificarea proceselor 

(bio)catalitice 

Sinteză în dropleturi 

Nanoformulări 

inteligente 
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Nr. 

crt. 
Echipament 

Descriere generala si 

caracteristici 

Destinație utilizare 

echipament 

reactoarelor fază solidă: 0,7... 5 

ml; Presiuni de lucru de până la 40 

bari (lichid) şi 25 bari (gaz); 

Reactoare rezistente la mediu 

coroziv (acid, bazic); Flux de 

reacţie: 1μl/min – 10ml/min per 

pompă; Timp de reacţie: de la 1 

secundă la mai multe ore; Mase de 

reacţie: de la micrograme la 

kilograme; Colector automat de 

fracţii; Set pentru reacţii în fază 

solidă; Prelevator automat de  

fracţii pentru HPLC 

 

4.  

Echipament 

de uscare prin 

pulverizare 

(Nano-

atomizor),  

Buchi Flavil 

Echipament de uscare prin 

pulverizare Buchi, Capacitate de 

evaporare solvent: 1 kg/h; Debit 

masic de alimentare soluţie / 

suspensie supusă uscării: optim 

1…50 ml, acceptabil 2..12 ml/min; 

Vâscozitate maximă soluţie / 

suspensie supusă uscării: optim 300 

mPa.s, acceptabil 200 mPa.s; 

Temperatură intrare fluid de 

uscare (aer sau gaz inert): optim 

50…250°C, acceptabil 50…220°C; 

Duze de pulverizare de 0,5…0,7 

mm pentru uscare de particule 

sub-micronice; Dispozitive de 

pulverizare / atomizare 

piezolectrice pentru suspensii de 

particule sub-micronice / nano-

Uscarea nanoemulsiilor și 

a nanosuspensiilor 

Realizarea de 

bionanoproduse 

Condiționarea 

nanocelulozei și a altor 

tipuri de fibre 

Uscarea 

microorganismelor cu 

aditivi de protecție 

pentru producerea de 

biopreparate inoculante 

Uscarea rapidă bacterii 

lactice pentru 

producerea de 

paraprobiotice 

Uscarea ingredientelor 

pentru nanocompozite 
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Nr. 

crt. 
Echipament 

Descriere generala si 

caracteristici 

Destinație utilizare 

echipament 

particule; Camere electrostatice 

de reţinere pentru particule sub-

micronice / nano-particule; Sistem 

de filtrare aer / gaz inert pe 

intrare și pe ieşire; 

Dezumidificator pentru lucrul în 

circuit închis; Unitate de răcire 

pentru solvenţii organici din 

soluţiile / suspensiile supuse 

uscării; Sistem de monitorizare 

oxigen, uzură 25% 
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Nr. 

crt. 
Echipament 

Descriere generala si 

caracteristici 

Destinație utilizare 

echipament 

5.  

Uscător / 

granulator în 

pat fluidizat, 

Mini-Glatt, 

Glatt 

Uscător - Capacitate: 25…375 g; kit 

pentru cantităţi mici: 2,5 …. 25 g; 

Capacitate de amestecare pentru 

toate produsele solide care pot fi 

fluidizate; Uscare bio-produse: în 

pat fluidizat, cu aer comprimat / 

gaz inert încălzit; Granulare: prin 

pulverizare cu aglomeranţi în pat 

fluidizat şi uscare; Filmare 

granule: prin pulverizare cu soluţii 

de compuşi care formează pelicule 

şi uscare în pat fluidizat; 

Instantizare: prin pulverizare cu 

solvenţi care favorizează formarea 

structurilor spongioase în pat fluid; 

Consum de aer comprimat: 40... 60 

Nm3 la 5..6 bari. 

 

Depunerea catalizatorilor 

pe suporturi zeolitice 

Realizarea formulărilor 

de tip dry flowable, / 

granule autodispersante,  

pentru suplimente 

nutritive, aditivi 

alimentari și furajeri, 

ingrediente cosmetice, 

biostimulanți pentru 

plante, biofertilizanți, 

bioproduse pentru 

protecția plantelor 

Granularea 

bionanoproduselor 

Uscarea lentă a  

microorganismelor de 

interes biotehnologic 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

Ultracentrifugă 

Himac CP100 

NX, Hitachi 

Kono 

Ultracentrifugă preparativă de 

podea cu răcire, cu viteză maximă 

posibilă de minim 100.000 rotații 

pe minut (RPM), în funcție de 

rotorul selectat, și o forță 

Separarea și 

concentrarea 

nanostructurilor 

(biogene) în funcție de 

dimensiuni 
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Nr. 

crt. 
Echipament 

Descriere generala si 

caracteristici 

Destinație utilizare 

echipament 

centrifugală relativă (RCF) maxim 

posibilă de minim 800.000 x g, în 

funcție de rotorul selectat. 

Interval viteză: de la ≤ 1000 rpm 

până la viteza maximă,în pași de 

maxim 100 rpm, Control de viteză:  

de cel puțin± 2rpm (în intervalul 

1,000 rpm – viteză maximă), 

Interval control temperatură: 0 – 

40°C (acuratețe ±0.5°C), în pași de 

1°C. 

Separarea 

componentelor din  

celulele vegetale și de 

microorganisme 

Separarea fracțiunilor 

din pereții celulari de 

drojdie 

 

7.  

Microfluidizator 

pentru 

forfecare înaltă 

a fluidelor, 

LM20 

Microfludizer,  

Microfludics 

Camera de interacțiune 

diamantata cu geometrie in „Z”, 

sistem de răcire, baie si sistem de 

recirculare, pompa de 

intensificare a presiunii, controler 

de presiune, set de reducție pentru 

rezervorul de azot, rezervor de 

alimentare. Pompa de 

intensificare a presiunii împinge 

proba cu presiune constanta prin 

micro-canalele cu geometrie fixa 

din camera de interacțiune; pompa 

este acționată prin sistem electro-

hidraulic și asigură o presiune de 

lucru maxima de 30000 PSI (2068 

bari) și o viteza a probei in 

canalele camerei de interacțiune 

de peste 400m/s. Asigură 

Producerea de nano-

polizaharide 

(nanoceluloză, 

nanochitină / 

nanochitosan) prin 

desfacerea structurilor 

macromoleculare 

Formularea de 

(bio)produse prin 

nanoemulsionare și 

nanoformulare 

Intensificarea proceselor 

de extracție din 

materialele vegetale prin 

desfacerea matricii 

lignocelulozice sub 

acțiunea forțelor de 

forfecare. 
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Nr. 

crt. 
Echipament 

Descriere generala si 

caracteristici 

Destinație utilizare 

echipament 

procesarea atât a unor volume mici 

de proba (maxim 15 ml) cat si a 

unor volume mari de probă (minim 

300 ml), cu un debit de 60-90 

mL/min. Limitează creşterea 

temperaturii probei la mai puțin de 

60 °C si timpul de 

staționare/procesare, pentru a 

asigura o minima denaturare 

termica a materialelor sensibile, in 

special a biomoleculelor; nivelul 

de zgomot este de maxim 75 dB. 

 

8.  

Echipament 

de laborator 

pentru 

spectroscopie 

IR (JASCO 

6300 cu 

accesorii) 

Domeniu de lungimi de unda: 7800 

– 350 cm-1; Interferometru 

Michelson cu unghi de incidenta 

28°; Sursa de radiatie corp ceramic 

de inalta intensitate; Beam splitter 

Ge/KBr; Detector DLATGS racit 

Peltier; Ferestre KRS 5; Complet 

purjabil; Raport semnal/zgomot: 

50000:1. 

Dispozitiv înregistrare spectre de 

transmisie in pastile KBr; Dispozitiv 

de reflexie totala atenuata MKII 

Golden Gate (Specac Limited), cu 

cristal de diamant si cap de safir si 

lentile KRS 5; Accesoriu de reflexie 

difuza EasiDiff (Pike 

Technologies); Dispozitiv de 

reflexie speculara in unghi de 30° 

(FTIR) - pulberi - 

măsurare în pastila KBr, 

lichide si gaze in celule 

specifice; Reflectanta 

totala atenuata (ATR-

FTIR) - Analiza lichidelor, 

pastelor, pulberilor, 

filmelor si solidelor 

flexibile; Reflectanta 

speculara FTIR - 

Masurarea suprafetelor 

lichide, filme subtiri, 

straturi subtiri de creme, 

paste cu transmisie dubla 

pe carduri de proba de 

absorbtie; grosimea 

filmelor din plastic, 
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Nr. 

crt. 
Echipament 

Descriere generala si 

caracteristici 

Destinație utilizare 

echipament 

(Inverted 30 Spec); Sfera 

integratoare (Pyke Technologies) 

Dispozitiv reflexie speculara la 

unghi de 80° 

măsurarea filmelor pe 

substraturi metalice; 

Reflectanța difuza 

(DRIFT) - Analiza 

pulberilor, a suprafețelor 

brute si a fibrelor în 

amestecuri cu KBr; 

analiza fără diluție 

folosind un kit de 

eșantionare abraziv. 

Reflexie la unghi de 80 de 

grade pentru 

caracterizare filme 

subțiri. Determinări 

structurale compuși si 

compozite 

 

9.  

Microscop 

electronic de 

baleiaj 

ambiental 

(ESEM), model 

FEI Quanta 

200, 

producător 

FEI Company 

Quanta 200 are trei moduri de 

operare ale vidului pentru a trata 

diferitele tipuri de probe: High 

Vacuum - modul de operare 

convenţional pe care îl folosesc 

toate microscoapele electronice 

de baleiaj (presiune <1,3 Pa); Low 

Vacuum - când se folosesc probe 

neacoperite, probe neconductive 

(presiune 10-130 Pa); ESEM - când 

se folosesc probe umede, la 

experimente dinamice, fiebinţi/ 

negazoase sau probe murdare 

(presiune 130-2600 Pa, în domeniul 

-20°C ÷ 80°C). 

Rezoluţii: High Vacuum - 3 nm la 

30kV (SE); 4 nm la 30kV (BSE); 10 

nm la 3kV (SE); Low Vacuum - 3 nm 

la 30kV (SE); 4 nm la 30kV (BSE); 

ESEM - 3 nm la 30kV (SE) 

Tensiunea de accelerare: 200V - 

30kV 

Microscopul Quanta 200 

este un instrument de 

măsură, de mare 

precizie, utilizat în 

special în domeniul 

materialelor polimerice 

avansate, dar şi în 

celelalte domenii 

principale ale ICECHIM, 

respectiv bioeconomia şi 

tehnologiile inovative/ 

emergente. Cu ajutorul 

său s-au obţinut rezultate 

ce au fost folosite în 

peste 30 de proiecte de 

cercetare naţionale şi 

internaţionale şi au fost 

utilizate în publicarea a 

peste 100 de articole 

ştiinţifice ISI şi în 

prezentarea a peste 150 
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crt. 
Echipament 

Descriere generala si 

caracteristici 

Destinație utilizare 

echipament 

 

de comunicări ştiinţifice 

în ţară şi străinătate. 

10.  

Sistem de 

Analize Termice 

și 

Termomecanice 

compus din TGA 

(TA Q5000 IR), 

DSC (TA 

Q2000), SDT 

(TA Q600), DMA 

(Q800), 

producător TA 

Instruments. 

TGA, specificații tehnice: 

Capacitate cântărire: 100 mg; 

Precizie cântărire: ± 0,01%; 

Rezoluția semnalului: 0,002µg; 

Interval de temperatură: ambient -

1200°C; Tipul cuptorului: încălzire 

în infraroșu prin bobină 

electromagnetică pentru 

calibrarea automată a 

temperaturii; Acuratețea 

temperaturii izotermei: ±1°C; 

Viteza de încălzire lineară: 0,1 ÷ 

500°C/min în incremente de 

0,01°C/min; Viteza de încălzire 

balistică: până la 2.000°C/min; Tip 

de încălzire: Hi-Res TGA şi 

Modulated TGA; Autosampler: 

carusel cu 25 de probe cu agățare 

automată a dispozitivelor pentru 

probă 

DSC, specificații tehnice: Interval 

de temperatură: -180 ÷ 725°C; 

Acuratețe temperatură: ± 0,1°C; 

Precizie calorimetrică (bazată pe 

metalele standard): ± 0,05%; 

Sensibilitate/ rezoluție:>60 

mW/°C; Linia de bază (-50 la 

Sistemul de Analize 

Termice și 

Termomecanice este un 

ansamblu de 4 

echipamente de mare 

precizie, alcătuit din 

următoarele 

componente: TGA, DSC, 

SDT cuplat cu MS şi DMA. 

Acest sistem este utilizat 

în special în domeniul 

materialelor polimerice 

avansate, dar şi în 

celelalte domenii 

principale de CDI ale 

ICECHIM, respectiv 

bioeconomia şi 

tehnologiile inovative/ 

emergente. Cu ajutorul 

său s-au obținut rezultate 

ce au fost folosite în 

peste 50 de proiecte de 

cercetare naționale și 

internaționale și au fost 

utilizate în publicarea a 

peste 150 de articole 

științifice ISI și în 
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Descriere generala si 

caracteristici 

Destinație utilizare 

echipament 

300°C): 10 µW; Interval dinamic: ± 

500 mW 

SDT, specificații tehnice: -

Domeniul de temperatură: 

ambient la 1.500°C; Calibrarea 

temperaturii: > 5 pts; 

Repetabilitatea temperaturii: ± 

0,1°C (metal standard); Viteza de 

încălzire (între temperatura 

ambiantă şi 1.000°C): 0,1 ÷ 

100°C/min în incremente de 

0,01°C/min; Precizia/ acurateţea 

calorimetrică: ± 2% (metal 

standard); Viteza de colectare a 

datelor: de la 0,5 până la 1.000 

sec/punct; Mărimea probei (max): 

200 mg; Calibrarea automată a 

temperaturii, masei, tarei și 

înregistrare automată a masei 

probei;  

Spectrometru de masă, 

specificații tehnice: Intervalul de 

masă: 1-300 amu; Conexiunea de 

gaz: capilar de cuarţ; Orificiu gaz: 

deschis continuu; Reducerea 

presiunii: 2 etape, fără 

fracționare; Viteza curgere gaz: 1-

2 sccm; Presiune probă: 1000 

mbar; Temperatură funcționare 

capilar: până la 200°C; Analizor: 

QMA 200 M; Detector: C-

SEM/Faraday; Electronica 

spectrometrului de masa: QME 200 

M; Software: QuadStarTM;  

DMA, specificații tehnice: 

Domeniul modulului de elasticitate 

(depinde de geometrie): 103 ÷ 

1012 Pa; Precizia modului: ± 1%; 

Domeniul frecvenţei: 0,01 ÷ 200 

prezentarea a peste 200 

de comunicări științifice 

în țară și străinătate. 
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caracteristici 

Destinație utilizare 

echipament 

Hz; Forţa maximă: 18 N; rezoluția 

forței: 0,0001 N; Domeniul 

tangenta δ: 0,0001 ÷ 10; 

Sensibilitate tangenta δ: 0,0001; 

Rezoluţie tangenta δ: 0,00001; 

Domeniul de deformare dinamică: 

± (0,5 ÷ 10.000)µm; Rezoluţia 

deformării: 1 nm; Domeniul de 

temperatură: -150°C ÷ 600°C; 

Viteza de încălzire: 0,1 ÷ 20°C/min 

în incremente de 0,1°C/min; 

Viteza de răcire: de la 0,1 la 

10°C/min la -100°C; Viteza de 

răcire balistică: de la 600°C la 

50°C în t < 8 min; Stabilitate 

izotermică: ± 0,1°C 
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Descriere generala si 

caracteristici 

Destinație utilizare 

echipament 

11.  

Generator 

azot lichid, 

model LN30, 

producător 

Noblegen 

Generatorul de azot lichid 

Noblegen LN30 se bazează pe pe 

tehnica PSA (Pressure swing 

adsorption), ce permite separarea 

unui amestec de gaze în 

componentele sale individuale prin 

utilizarea unei site moleculare 

solide ca adsorbant. În cazul 

azotului, adsorbantul folosit este 

carbonul. Caracteristici: 

capacitate de producție: 30 

litri/zi; instalație complet 

automatizată; puritate azot: ≥ 

98%; capacitate de stocare: 100 

litri 

Generatorul este destinat 

producerii de azot lichid, 

de înaltă puritate, ce 

asigură buna funcționare 

a unor echipamente din 

institut (de ex. crio-TEM, 

porozimetru BET, DSC, 

DMA), precum și pentru 

folosirea în sinteze 

chimice ce presupun 

folosirea de temperaturi 

foarte joase. 

 

12.  

Cromatograf 

pentru lichide 

de inalta 

performanta, 

HPLC, model 

Surveyo Plus, 

Thermo 

Scientific, 

SUA 

Sistem HPLC prevăzut cu sistem 

automat de probe (autosampler), 

cu sistem dubla detecție, fiind 

prevăzut cu un detector de 

fotodiode (“Diode Array”) si 

detector de fluorescenta (FL). 

Datele pot fi achiziționate pe 

întregul spectru (cu o rezoluție 

efectivă de 1,2 nm) la o rată de 0,5 

până la 20 Hz cu conversie digitală 

pe 20 de biți. Detectorul Surveyor 

PDA Plus are un flux LightPipe de 

O acoperire specială cu 

indice de refracție 

scăzută a alezajului 

intern asigură un debit 

optic ridicat si reduce la 

minim zgomotul pe 

termen scurt. 

FL Plus Detector este un 

detector de fluorescentă 

extrem de sensibil, 

special conceput pentru 

analiza nivelului de urme. 
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10 mm, cu o aleză internă de 10 

mm lungime si un volum de 2 µL. 

Acest detector 

încorporează un design 

unic al celulelor cu flux si 

optică de scanare pentru 

o formă si sensibilitate 

superioară a vârfului. 

Controlul integrat al 

software-ului oferă o 

modificare nelimitată a 

excitației și a 

modificărilor pasului de 

undă de emisie.  

13.  

Aparat 

Testare 

Nanomecanica 

Model TI 

Premier 

Caracteristici: vârf de diamant 

pentru nanoindentare/ 

nanoscratch de tip Berkovich, cu 

raza de curbura mai mica de 200 

nm; forta normala de testare la 

nanoindentare poate fi variata de 

la cel mult 100 nN pana la cel putin 

10 mN (domeniu garantat 100 nN – 

10 mN); forta laterala de testare 

pentru modul nanoscratch poate fi 

variata de la cel mult 100 nN pana 

la cel putin 2 mN (domeniu 

garantat 100 nN – 2 mN); video 

microscop optic cu camera CCD 

Color; executa imagini de tip SPM 

(scanning probe microscopy) ale 

suprafetei probei pentru a 

pozitiona testul nanomecanic 

(nanoindentare, nanoscratch) cu o 

precizie de ±10 nm. 

Aparat de testare 

nanomecanică (indentare 

si zgâriere) - Hysitron 

TriboIndenter Premier 

(Hysitron USA) care 

permite caracterizarea 

unei game largi de 

materiale (polimeri, 

compozite din polimeri si 

(nano)umpluturi 

organice/ anorganice, 

metale sau nemetale 

s.a.) sub diverse forme 

(placi, filme, membrane, 

acoperiri etc.). Aparatul 

efectuează măsurarea 

cantitativa de la 

nanoscara la microscara a 

proprietăților mecanice 

(duritate si modulul lui 
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Young) si tribologice 

(coeficientul de frecare, 

forța laterala, forța 

critica). Rezultatele 

măsurătorilor sunt afișate 

sub formă numerica, 

grafice precum si sub 

forma de imagini bi- si tri-

dimensionale. Aparatul 

afișează imaginile 

topografice ale 

suprafeței măsurate si 

valorile proprietăților 

mecanice, la indentare si 

la zgâriere calitativ şi 

cantitativ. 

Aparatul a fost 

achiziționat in 2016 in 

cadrul unui proiect 

Orizont 2020 pentru 

măsurarea proprietăților 

de suprafață a unor 

nanocompozite pe baza 

de PMMA cu utilizări in 

industria auto. 

14.  

Microscop 

AFM 

Multimode 8, 

Bruker 

NanoSurfaces 

Division 

(Veeco), USA 

Conține mai multe moduri de 

lucru: tapping, scanasyst, peak 

force QNM (Quantitative 

Nanomechanical Mapping), 

Controler Nanoscop V, Scanner, 

suprafață maximă scanată 10 µm × 

10 µm, dimensiune maximă de 

scanare pe direcția verticală 1,5 

µm, suprafața maximă a 

eșantionului 10 mm × 10 mm 

Microscopul AFM 

Multimod 8 permite 

investigarea la scara nano 

a suprafeței probelor, 

evidențierea 

nanostructurii cristaline, 

a nanodispersiei 

nanoumpluturilor, 

caracterizarea 

proprietăților locale 
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precum adeziune si 

elasticitate 

15.  

Aparat de 

Măsurare 

Permeabilitate 

Gaze-LYSSY 

Caracteristici: Gaze uscate 

măsurate: Azot, Bioxid de carbon; 

Domeniu de măsurare: 1 – 10 000 N 

ml/m2 zi; Suprafața probei:  50 

cm2; Grosimea probei:  0.01 – 1 

mm; reproductibilitate: ± 1.5 %; 

consum energetic: max. 300 VA; 

temperatura mediului: 5 – 40°C; 

standarde : ASTM D1434, ISO 2556. 

Aparatul este destinat 

determinării 

permeabilității la gaze 

(CO2, N2), prin metoda 

manometrica, a filmelor 

si foliilor pe baza de 

compozite polimerice 

termoplastice. 

Echipamentul a fost 

achiziționat in 2009 in 

cadrul unui proiect de 

cercetare, finanțat prin 

Programul PARTENERIATE 

IN DOMENIILE 

PRIORITARE, pentru 

determinarea 

permeabilității la azot si 

bioxid de carbon a 

filmelor nanocompozite 

bioactive mono si 

multistrat din polietilena 

de joasa densitate si 

silicat stratificat natural, 

modificat cu diferite 

materiale naturale 

bioactive, pentru utilizări 

in industria ambalajelor 

alimentare. 
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16.  

Sistem de 

caracterizare 

reologică în 

topitură) 

Descriere: Camere de amestecare, 

capacitate de amestecare 30 cm3 

(W 30) și 50 cm3 (W 50), raport de 

viteză a elementelor de 

amestecare 2: 3, temperatură 

maximă de operare 300 ° C, cuplu 

maxim 200 Nm.  Extruder dublu 

șnec (TSE 20/40), L/D 40, 

temperatura maximă de 

funcționare 400 °C, cuplu maxim 

de torsiune 40 Nm. Granulator; 

Valt de laborator Polymix 110 L 

(110 mm × 350 mm) pentru 

amestecare și formare; Montaj de 

suflare folie (230 mm) 

Brabender LabStation 

(Brabender GmbH & Co, 

Duisburg, Germany) – 

achizitionat in 2008 prin 

proiect Capacități 

Brabender LabStation 

este un sistem complex 

pentru caracterizarea 

reologica și prepararea 

(nano)compozitelor 

polimerice prin 

compoundare in topitura 

și extrudare, valtuire și 

suflare. Dispune de mai 

multe dispozitive 

interschimbabile, cum ar 

fi camere de amestecare, 

extruder dublusnec, 

sistem de suflare a 

filmului și accesorii 

 

17.  

Aparat de 

caracterizare 

fizico-

mecanică 

INSTRON 

Caracteristici: Forta maxima 100 

kN; viteza maximă: 500 mm/min; 

viteza minimă: 0,005 mm/min; 

Dotat cu camera climatica pentru 

temperaturi controlate de pana la 

max. 250°C. 

Universal Testing Machine 

Instron 3382, achizitionat 

în 2008 prin proiect 

Capacități permite 

caracterizarea 

proprietăților mecanice 

ale polimerilor si 

nanocompozitelor 

polimerice la tracțiune, 

incovoiere si compresie 

într-o gama larga a 

vitezelor de încercare, la 

temperatura camerei si la 

temperaturi mai înalte 

 

 

 
 



INCDCP-ICECHIM – RAPORT DE ACTIVITATE 2021 

  
 

 

Pagina 58 din 351 
 

Nr. 

crt. 
Echipament 

Descriere generala si 

caracteristici 

Destinație utilizare 

echipament 

18.  

Analiza 

termică, 

modulele TGA 

/ SDTA 851e și 

DSC 823e 

Producător: 

Mettler 

Toledo 

 

Caracteristici TGA / SDTA: 

Domeniul de măsurare: 25-1600 

°C; Alte caracteristici relevante: 

Micro-balanță, baie termostată cu 

precizia de ± 0,010C, sistem de 

operare Star Versiunea 9.0X 

Caracteristici DSC: 

Domeniul de măsurare: - 65-700°C; 

Alte caracteristici relevante: baie 

termostată cu precizia de 0,10C, 

sistem de operare Star Versiunea 

9.0X 

Analiza TGA / SDTA 851e 

Se folosește pentru 

caracterizarea din punct 

de vedere termic a 

polimerilor, substanțelor 

chimice organice și 

anorganice, solide și 

lichide. Măsuratorile se 

efectuează in atmosferă 

de azot, aer sau oxigen.  

DSC 823e se folosește 

pentru: determinarea 

punctului de 

topire/cristalizare; 

determinarea purității; 

tranzițiilor vitroase; 

entalpiilor, etc. 

Matrici: polimeri, 

substanțe chimice 

organice și anorganice, 

solide și lichide.  

Cercetari analitice in 

domeniul eco-nano-

tehnologiilor și 

materialelor avansate. 

 

19.  

Analizor 

elemental 

organic, 

model 2400 

Series II 

CHNS/O 

Analyser 

Caracteristici: Temperatura de 

lucru: până la 900 °C; Domeniul de 

măsurare: DL – 100%; Volumul 

eșantionului: între 50 și 500 μl; 

Gazul purtător: 99,995 % oxigen 

pur; Software: EA2400 Data 

Manager 

Se folosește pentru 

determinare conținutului 

total de N, C, S și H din 

compuși organici 

(Cercetare-Dezvoltare si 

Analize/Teste); Cercetări 

analitice in domeniul 
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Producător: 

Perkin Elmer 

 

bioeconomiei; Servicii de 

încercări acreditate. 

20.  

Cromatograf 

de gaze 

cuplat cu 

spectrometru 

de masă - 

CLARUS 500 

Producator: 

Perkin Elmer 

Domeniul de temperatură: 10°C - 

450°C; Cuptor cu temperatură 

programabilă: 4 domenii de 

temperatură și 3 rampe. Injector: 

split/splitless cu temperatură 

programabilă (PC) și control 

electronic al gazului transportator. 

Detector: spectrometru de masă. 

Modul de ionizare: Ionizare 

electronică (standard) pozitivă/ 

negativă, ionizare chimică. 

Temperatura sursei: de la 120 ̊ C la 

350 ˚C. 

Performanțe: Viteza de scanare: 

până la 6500 Da/sec. Viteza 

maximă de achiziție: până la 60 

scanări/secundă, scanare 

completă, în funcție de domeniul 

de masă Bibliotecă de spectre: 

NIST Mass Spectral Library. 

Cercetari analitice in 

toate domeniile chimiei, 

biochimiei, științei 

materialelor; Utilizare 

pentru servicii de 

încercări acreditate. 
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21.  

Sistem HPLC, 

model 1100 

Series 

Producător: 

Agilent 

Caracteristici: detector Light 

Scattering: Evaporator: 30 - 300°C; 

Nebulizator: 30 - 220°C; Effluent 

flow: 0 – 5 ml/min; detector DAD: 

domeniu de măsurare 190-950 nm; 

pompă cuaternară; autosampler; 

sistem de operare si procesare a 

datelor Agilent ChemStation. 

Se folosește pentru: 

caracterizarea 

polimerilor din punct de 

vedere al maselor 

moleculare medii și a 

distribuției maselor 

moleculare; 

determinarea de 

constituenți și 

contaminanți din 

alimente, biocide și 

produse agrochimice ca 

de exemplu: acizi 

organici, vitamine 

solubile, antioxidanți 

fenolici, aditivi 

alimentari, etc; 

Cercetari analitice in 

domeniul bioeconomiei; 

Cercetari analitice in 

toate domeniile chimiei, 

biochimiei, științei 

materialelor; Utilizare 

pentru servicii de 

încercări acreditate. 

 

22.  

Sistem HPLC, 

model 1200 

Series 

Producător: 

Agilent 

Caracteristici: detector de 

fluorescență: domeniu de 

măsurare 190- 600 nm; pompă 

binară; autosampler; sistem de 

operare și procesare a datelor 

Agilent ChemStation. 

Se folosește pentru 

determinarea de 

constituenți și 

contaminanți din 

alimente, biocide și 

produse agrochimice ca 
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de exemplu: acizi 

organici, vitamine 

solubile, antioxidanți 

fenolici, aditivi 

alimentari, etc; Cercetari 

analitice in toate 

domeniile chimiei, 

biochimiei, științei 

materialelor; Utilizare 

pentru servicii de 

încercări acreditate. 

23.  

Sistem ICP-

OES, model 

Optima 2100 

DV  

Producator: 

Perkin Elmer 

Caracteristici: Domeniul de 

măsurare: ppb – ppm - %w/w; 

Sistem de operare: WinLab 32; 

Domeniul spectral: 160-900 nm cu 

rezoluția  < 0.009 nm @ 200 nm 

Cercetări analitice in 

domeniul bioeconomiei; 

Determinarea metalelor 

din diferite matrici 

supuse studiilor analitice;  

demonstrarea eficientei 

sintezei de 

nanomateriale apatitice 

utilizate ca materiale 

inovatoare pentru 

restaurarea/conservarea 

patrimoniului cultural; 

demonstrarea eficientei  

materialelor pentru 

depoluare, etc  

24.  

Spectrometru 

RMN Oxford 

Instruments –

model Pulsar 

H&F&C 

(Hidrogen, 

Fluor si 

Carbon) 

Spectrometrul RMN Oxford–model 

Pulsar H&F&C permite 

caracterizarea spectroscopica in 

mediu lichid a unor compuși mic- 

sau macromoleculari ce conțin 

nuclee 1H, 19F si 13C, fără 

necesitatea de a termostata si de a 

roti proba.  Spectrometrul RMN 

este de tip TableTop cu instalare 

pe masa de lucru, fiind operat cu 

calculator extern, pentru 

eventuale upgrade-uri ale 

calculatorului. 

Echipamentul este 

utilizat in analiza 

spectroscopica in mediu 

lichid deuterat a unor 

compuși mic- sau 

macromoleculari ce 

conțin nuclee 1H, 19F si 

13C. Acest echipament a 

fost utilizat pentru 

activități de cercetare-

dezvoltare conform 

activităților prevăzute in 

Proiectele de Cercetare 
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Caracteristici/Performante: 

Realizează spectroscopie RMN cu 

următoarele nuclee: 1H, 19F si 

13C, in cadrul aceluiași sistem; 

Trecerea de la un nucleu la altul sa 

face fără modificări hardware; 

Frecventa de rezonanta a 

protonului este de 60 MHz; Probele 

sunt analizate in tuburi RMN 

standard cu diametrul de 5mm si 

lungimea de cel puțin 7 inch; 

PNCDI. Rezultatele 

obținute sunt relevante si 

adecvate pentru studii ce 

pot fi brevetate sau 

publicate in reviste cu 

vizibilitate înaltă. 

 

25.  

Cromatograf 

de lichide 

cuplat cu 

spectrometru 

- LC-MS/TOF, 

Model 6224, 

Agilent 

Technology 

USA 

Caracteristici: Pompe HPLC 

cuaternara, seria 1260; 

Autosampler seria 1260 

Sursa de ioni a spectrometrului de 

masă TOF inclusiv pachetul 

electrospray Seria 6224, detector 

TOF MS, software,  

Se coloane de separare HPLC (3 

bucăți cu selectivitate diferită); 

Generator azot MS, 30 litri pe 

minut (producător PEAK Scientific) 

Analize in sistem 

acreditat: Metoda de 

confirmare a bazelor 

cuatenare de amoniu si a 

clorhexidinei in produse 

biocide este acreditata 

conform cerintelor SREN 

ISO/CEI 17025:2005. 

Analiza compusilor 

valorosi extrasi din 

bioamasa; Analiza 

compusilor obtinuti prin 

procese de biorafinare. 

Prevazut cu autosampler, 

detector TOF MS. 
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26.  

Sistem de 

extracție cu 

fluide 

supercritice, 

Model SFT-

150SFE/SFR, 

Supercritical 

Fluid 

Technologies, 

USA  

Sistem de prelucrare supercritic 

prevăzut cu: vase de extracția / 

reacție cu fluid de înaltă presiune, 

supapă și controler pentru a 

restricționa temperatura, setarea 

presiunii și temperaturii, sisteme 

de alarmă, valve manuale 

Bioeconomie: 

Valorificare bioresurse. 

Extracția 

neconventionala a 

compușilor valoroși din 

biomasa (uleiuri, 

antioxidanti etc). 

Fragmentarea biomasei 

lignocelulozice in scopul 

obținerii de compusi 

chimici cu valoare 

adăugată. Sistemul este 

prevăzut cu vas de 

extracție / reacție 

rezistenta la presiune 

ridicata, supapă și 

controler. 
 

27.  

Reactor 

tubular de 

hidrogenare, 

PARR, USA 

Caracteristici: Oțel inoxidabil 

rezistent la hidrogen, temperatura 

maximă de funcționare: 550 ° C, 

presiunea maximă de funcționare: 

3000 psi (aprox. 200 bar); 

presiunea constantă este 

menținută cu un regulator de 

presiune. Prevăzut cu trei zone de 

încălzire controlate independent. 

Bioeconomie: 

Valorificare bioresurse. 

Procese de biorafinare: 

Piroliza biomasei in 

scopul obținerii de bio-oil 

si respectiv bio-carbune. 

Procese de hidrogenare. 

Fragmentarea biomasei 

lignocelulozice in scopul 

obținerii de compuși 

chimici cu valoare 

adăugată.  

 

28.  

Autoclava de 

laborator 

Büchiglasuster, 

BŰCHI A.G. 

Caracteristici: prevăzută cu vas din 

oțel inoxidabil și unul din sticla 

rezistenta pentru autoclave. Vas 

de reacție tip 1Bi si vas de reacție 

Bioeconomie: 

Valorificare bioresurse. 

Procese de biorafinare.  
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tip 4. Volumul total al vasului din 

oțel inoxidabil - 3 L; volumul total 

până la 1,6 L vas de sticlă. 

 

29 
Reometru 

hibrid 

Domeniu de temperatură de la –20 

până la 400°C; Geometrie pentru 

analiza polimerilor: rotor cu 

recunoaştere automată, tip placă 

cu ax ceramic, diametru de 25 mm; 

Geometrie tip rotor placă cu 

striaţii, diametru 35 mm, ax 

ceramic şi recunoaştere automata, 

utilizată pentru probe biologice 

vâscoase de tip geluri; Cuplu 

minim în oscilaţie (nN×m): 1; Cuplu 

minim în deformare constantă 

(nN×m): 3; Cuplu maxim (mN×m): 

200; Rezoluţie cuplu (nN×m): 0.1; 

Frecvenţa minimă (Hz): 10–7; 

Frecvenţa maxima (Hz): 100; 

Viteza unghiulară minimă (rad/s): 

0; Viteza unghiulară maximă 

(rad/s): 300; Rezoluţia deformării 

(nrad): 2; Incremente în deformare 

(ms): 15; Incremente în viteza 

(ms): 5; Senzor pentru forţa 

axială/normală: FRT; Maximul 

forţei normale (N): 50; 

Sensibilitatea forţei normale (N): 

0.005; Rezoluţia forţei normale 

(mN): 0.5;  

Echipamentul permite 

caracterizarea avansată a  

(bio)materialelor, prin 

determinarea efectelor 

solicitărilor mecanice, 

asupra răspunsului și 

proprietăților acestor 

materiale. Este necesar 

pentru a răspunde 

cerințelor privind 

dezvoltarea unor noi 

tehnologii destinate 

realizării de noi materiale 

și produse, inclusiv cele 

destinate protecției 

împotriva patogenilor și 

decontaminării și/sau 

imprimării 3D / 4D. 
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Modulul de microscopie prevăzut 

cu microscop optic integrat, 

camera video şi unitate de control 

a temperaturii este utilizat pentru 

măsurători simultane ale 

proprietăţilor reologice si ale 

structurii microscopice a probelor 

(furnizare de date şi imagini pe 

parcursul aceleaşi analize prin 

intermediul softului) pentru 

diferite tipuri de produse si textura 

pentru analiza fenomenelor de 

tixotropie, îmbătrânire, 

pseudoplasticitate, emulsionare, 

gelifiere, dizolvare, floculare, 

topice, etc. Modulul de 

microscopie permite lucrul intr-un 

interval de temperaturi de la –5°C 

până la 300°C, prin controlul activ 

al temperaturii. 
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Mașină de 

injecție, VC 

60/28 TECH, 

ENGEL Austria 

Echipamentul de injecție mase plastice 

(mașină de injecție cu melc)” permite 

procesarea unei game largi de materiale 

plastice (polimeri, compozite din polimeri 

cu temperaturi ridicate de procesare 

si/sau foarte abrazive). 

Echipamentul in aceasta configurație este 

unic la nivelul unităților de cercetare din 

Romania si permite utilizarea unui spectru 

larg de matrițe pentru injecția epruvetelor 

dar si a celor necesare reperelor pentru 

diferite aplicații si ale unor prototipuri.  

Caracteristici: Cursa dozare - 100 mm; 

Diametru melcului - Ø20; Volum de 

injecție, max. 31 cm³; Turația melcului - 

450 rot/min; Raportul L / D 24; Capacitate 

de plastifiere - 4 g/s; Presiune specifica de 

injecție, max. 2200 bar 

Cercetare; 

Testare/Analize 

polimeri 

termoplastici; 

Prototipare de 

tehnologie sau 

produs; 

Microproducție 

Spin Coater KW-

4A – Chemat  

Spin Coater KW-4A – Chemat este un 

sistem centrifugal programabil, destinat 

depunerii de filme subțiri din soluții, în 

condiții de reproductibilitate ridicată, pe 

suprafețe netede de diferite tipuri (sticlă, 

cuarț, siliciu etc.) și cu dimensiuni 

variabile. Cele mai importante aspecte 

pentru asigurarea măsurătorilor corecte, 

prin urmare reproductibile, sunt (i) 

pregătirea și istoricul eșantionului și (ii) 

procedura de măsurare, inclusiv 

echipamentele și dispozitivele care trebuie 

utilizate. Primul aspect este legat de 

eșantion, prin eșantion înțelegând atât 

materialul de analizat, cât și forma în care 

este plasat. Al doilea aspect se referă la 

condițiile experimentale care trebuie 

respectate. 

Depunerea de filme 

subțiri 
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

Porozimetru, 

model NOVA 

2200, 

Quantachrome 

Instruments 

Echipament pentru determinarea 

suprafeței specifice și a porozității. Se pot 

măsura distribuția porilor pe o suprafață, 

se pot face degazări, se pot măsura 

microporii, se pot face analize ale ariei 

suprafețelor etc.  

Cercetare; 

Testare/Analize 

Instrument optic 

Ultra 3600Rigol 

Tip: UV- Vis, Dublu fascicul; Domeniul 

lungimilor de unda: 190 – 1100 nm;  

Latimea benzii spectrale: 1 nm  sau 2 nm; 

Lumina imprastiata: ≤ 0,03%T; Acuratetea 

lungimii de unda: ±0,3 nm; 

Reproductibilitatea lungimii de unda: ±0,1 

nm. 

Cercetare Dezvoltare; 

Teste/Analize 

Domeniul 

Bioeconomie; 

Valorificare 

bioresurse; 

 

Analizor Biogaz 

Geotech tip 

"Biogas 5000" 

 

Senzori pentru: CH4 (măsurare în infraroșu) 

în gama 0-100% volum; CO2 (măsurare în 

infraroșu) în gama 0-100% volum; O2 

(senzor electrochimic) în gama 0-25% 

volum; H2S (senzor electrochimic) în gama 

0-5 000 ppm. 

Cercetare Dezvoltare; 

Bioeconomie; 

Valorificare 

bioresurse; Energie, 

mediu si schimbări 

climatice. 

Multiparametru 

de laborator 

pentru ape 

potabile si ape 

uzate (COD): 

Fotocolorimetru 

și pH-metru 

40 de parametri cheie de calitate a apei 

potabile și a apelor uzate cu 73 de metode 

diferite care acoperă domenii de măsurare 

multiple. Parametrii apei reziduale includ 

COD, azot total si fosfor total, care sunt 

importante pentru monitorizarea apelor 

Cercetare Dezvoltare 

Bioeconomie; 

Valorificare 

bioresurse;  

Energie, mediu si 

schimbări climatice. 

Termoreactor 

VELP - model 

ECO 6 

 

Domeniul de temperatura: RT +200 ˚C; 

Rezolutie: 1˚C; 

Selectare timp de lucru: 0-199 min. Nr. de 

locuri:  6 x Ǿ 42 mm. Putere: 700 W; 

Stabilitate temperatura: ± 0,5 ˚C; 

Omogenitate temperatura: ± 0,5 ˚C; 

Precizie temperatura: ± 0,5 ˚C; 

Cercetare 

Dezvoltare; 

Bioeconomie; 

Valorificare 

bioresurse. Energie, 

mediu si schimbări 

climatice. 

Reactor Parr 

5524  

Volum 160 mL; presiune maximă 3000 psi; 

temperatură maximă 350 °C; posibilitatea 

adăugării de reactanți sau inerți gazoși, 

respectiv de prelevare mostre de gaz cu 

baloane speciale și ajutaje pentru 

conectare la un cromatograf GC-MS/MS. 

Cercetare 

Dezvoltare; 

Bioeconomie; 

Valorificare 

bioresurse. Energie, 
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

mediu si schimbări 

climatice.  

Fermentator 

Bioengineering 

RALF laboratory 

 

Fermentator Bioengineering RALF 

laboratory, cu un volum de 5 L. Vasul de 

fermentare este prevăzut cu o manta 

dubla, un agitator mecanic (viteza de 

agitare pana la 1500 rpm), senzor pentru 

măsurarea temperaturii și funcție 

automatizata pentru menținerea 

temperaturii, senzor de pH si senzor pentru 

măsurarea oxigenului dizolvat. Aparatul 

este prevăzut cu 3 pompe peristaltice 

pentru alimentare sau evacuare.  

Cercetare 

Dezvoltare; Domeniul 

Bioeconomie; 

Valorificare 

bioresurse. Energie, 

mediu si schimbări 

climatice. 

Photobioreactor 

SARTORIUS, TIP 

PBR 25S 

Sistem fotosintetic modular; Volum util 3 L; 

Sistem de iluminare – lămpi fluorescente de 

18 W.   Sistem de termostatare; Senzor pH; 

Senzor de oxigen.   

Cercetare 

Dezvoltare; 

Bioeconomie; 

Valorificare 

bioresurse. Energie, 

mediu si schimbări 

climatice. 

Sistem de 

cultivare 

organisme 

fotosintetizante, 

PSI (Photon 

Systems 

Instruments), 

AlgaeTron AG 230  

Dimensiune exterioară: 170 x 60 x 62 cm 

(H x W x D); Volum intern: 265 L; 

Suprafața maximă de creștere: 3 x 0,18 

m2; Intensitatea iluminării: 

- panoul superior: până la 500 µmol.m-2.s-1 

(măsurat la 30 cm de sursa de lumină); 

opțional până la 1.000 µmol.m-2.s-1 (cu 

Light Upgrade); două panouri inferioare: 

până la 350 µmol.m-2.s-1 (măsurat la 30 cm 

de sursa de lumină); 

Shaker: Dimensiune (A x L x Î): 375 x 320 x 

125 mm; Dimensiunea platformei: 290 x 

258 mm; Gama de viteză: 30 - 500 RPM; 

Mediu permis: 0-50 ºC la 80% RH; Putere 

de intrare 50 W 

Echipamentul este 

destinat cultivării în 

condiții controlate a 

organismelor 

fotosintetizante 

(alge, cianobacterii, 

plante). Are un rol 

multiplu: 

ecotoxicologic (de 

ex., de investigare a 

impactului 

poluanților emergenți 

preocupanți asupra 

cianobacteriilor), de 

dezvoltare de noi 

bioresurse (din 

microalge) sau pentru 

testarea efectelor 
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

biostimulanților 

pentru plante. 

Sistem de 

măcinare a 

probelor, 

Retsch, PM100 

Aplicabilitate: pulverizare, 

amestecare, omogenizare, măcinare 

coloidală, aliere mecanică; 

Dimens. max. probă < 10 mm; Finețe finală

 < 1 µm, pentru măcinare coloidală < 0.1 µm 

Volum/masă probă admisă max. 1 x 220 

ml, max. 2 x 20 ml cu recipiente stivuite de 

concasare; Viteza roții solare 100 - 650 

min-1; Diametrul efectiv al roții solare 141 

mm; Accelerație 33.3 g; Material de 

construcție a elementelor de măcinare: 

oțel călit, agat, nitrură de siliciu, oxid de 

zirconiu; Dimensiuni recipiente de 

măcinare 125 ml; Putere motor 750 W; 

Putere instalata 1250W (VA) 

Echipamentul 

permite o mai fină 

divizare a probelor, 

care ulterior asigură o 

extracție superioară 

și o acuratețe 

crescută. 

Echipamentul este 

destinat creșterii 

eficienței 

Laboratorului 

acreditat de Biocide 

și Fertilizanți, 

laborator care 

înregistrează an de an 

o creștere a 

solicitărilor 

Spectrometru de 

emisie atomica 

cu plasma 

cuplata inductiv, 

ICP-AES, Liberty 

110, Varian 

Echipament utilizat pentru determinarea 

metalelor din diferite matrici 

organice/anorganice, mineralizate si 

aduse in soluție apoasa 

Analiza secvențiala / simultană multi-

element; Interval lungimi de unda: 180 - 

820nm; Detectare: ppm - ppb; 

Temperatura plasmei: 6000-10000 K 

 

Aparatul a fost 

utilizat pentru 

determinarea 

metalelor din diferite 

matrici supuse 

studiilor analitice, 

dar si in cadrul 

proiectelor de 

cercetare 

desfășurate in cadrul 

echipei. 

Rezultatele obținute 

utilizând acest 

echipament au fost 

folosite ca material 

științific pentru 

dezvoltarea 

proiectelor de 

cercetare.  
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

In plus au fost 

realizate diferite 

studii care au fost 

publicate in jurnale 

cu factor de impact 

ridicat 

Spectrometru de 

fluorescentă de 

raze X cu 

dispersie după 

energie, EDXRF, 

MiniPal 2, 

PANalytical 

Echipament ce realizează analize 

nedistructive ale probelor pentru 

elemente de la sodiu până la uraniu, în 

concentrații de la 100% până la niveluri de 

ppm. 

Detector: Si-PIN, fereastra de beriliu; 

Rezolutie detector: 255 eV la 5.9 keV (linia 

Mn-Kα); Răcire termoelectrica; Tub: Rh, 

fereastra laterala, răcire cu aer 

Caracteristici tub: putere maxima 9W, 

voltaj max. 30 kV, curent max. 1mA. 

Acumularea spectrului: analizor cu 2048 

canale; 

Aparatul a fost 

utilizat pentru 

analiza elementala a 

materialelor studiate 

si pentru studii de 

arheometrie, dar si in 

cadrul proiectelor de 

cercetare 

desfășurate in cadrul 

echipei. 

In plus au fost 

realizate diferite 

studii care au fost 

publicate in jurnale 

cu factor de impact 

ridicat  

Spectrometru 

portabil de 

fluorescență de 

raze X Vanta, 

Olympus 

Analizor portabil cu sursa de excitare tub 

de raze X cu anod din Rh, 4W, 40kV, 200µA; 

Filtrare fascicul cu min. 8 pozitii de filtre 

autoselectabile / fascicul / metoda; 

Detector de inalta rezolutie cu tehnologie 

Silicon Drift (SSD) racit termoelectric cu 

capac de protectie mecanica a 

detectorului cu operare automata; 

Colimator pentru ingustarea fasciculului la 

un diametru de max. 3mm pentru analiza   

probelor   de   mici   dimensiuni   sau   

pentru   testarea   distributiei   de 

concentratii a elementelor. 

Aparatul a fost 

utilizat pentru studii 

de arheometrie 

(avand in vedere 

portabilitatea sa), 

dar si pentru 

caracterizarea 

diferitelor materiale 

sintetizate 

(anorganice si 

organice) in cadrul 

proiectelor de 

cercetare 

desfasurate in cadrul 

echipei. 
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

Spectrometru 

UV-Vis Rigol 

Ultra 3660 

Intervalul lungimii de undă (nm): 190-1100; 

Acuratețe fotometrică ± 0.3%T; 

Reproductibilitatea fotometrica 0.1%T; 

Drift (Abs / Hr) 0.0005; Zgomot ±0.00005A 

 

Echipamentul a fost 

utilizat pentru 

demonstrarea 

eficientei sintezei de 

nanoparticule de 

metale nobile, in 

studiile de stabilitate 

chimica a acestora 

precum si la 

determinarea 

activității 

antioxidante a 

diverselor tipuri de 

nanoparticule si 

extracte 

Microscop optic 

B-150DBR Optika 

Stand reglabil, consolă și o bază specială 

interschimbabilă; Poate fi utilizat pentru 

microscopie de polarizare folosind un 

accesoriu special. 

 

Echipamentul a fost 

utilizat pentru 

diverse studii de 

arheometrie 

(microscopie optica 

la probe de lemn, 

ceramica, hartie, 

etc) in cadrul 

proiectelor de 

cercetare, dar si in 

studii independente 

ce au avut ca rezultat 

atât rapoarte de 

activitate științifică, 

cat si publicații in 

reviste științifice 

Microscop 

DM1000LED, 

Leica 

Microscop binocular pentru lumina 

transmisa, iluminare LED pentru minim 95 

000 ore de funcționare. Iluminare Koehler 

configurabilă cu diafragma de câmp, 

variabilă. Microviza/macroviza ajustabile 

pe înălțime pentru o poziție de lucru 

ideala, acoperite cu cauciuc. Măsuță 

specimen ergonomică cu posibilitate de 

Microscopul este 

ideal pentru toate 

aplicațiile clinice de 

laborator, in special 

pentru citologie, 

hematologie, si 

patologie. 
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

operare cu mana stânga sau dreapta. Tub 

binocular cu unghi de vizualizare de 30 

grade, distanta interpupilara reglabila 

intre 55-75mm. Condensor cu apertura 

numerica minim 1.25 si diafragma de 

apertura cu poziții prestabilite, 

identificate prin culori, pentru fiecare 

obiectiv 

Microscop 

OPTIKA SLX-3  

 

Stereomicroscop trinocular. Cap optic: 

Trinocular, cu posibilitatea rotirii la 360°, 

inclinat la 45°; Distanta interpupilara 

reglabila intre 51 si 75 mm; Reglare 

dioptrica pentru ambele oculare; Parfocal 

acromatic, domeniu zoom: 7x-45x; Lentila 

obiectiv tratata cu o soluție antifungica; 

Magnificare standard: 20x, 40x; Raport de 

magnificare: 6.43; Distanta de lucru: 100 

mm; Oculare: WF10x/21 cu diametrul 

câmpului vizualizat de 21 mm. 

Echipamentul a fost 

utilizat pentru 

diverse studii de 

arheometrie 

(microscopie optica 

la probe de lemn, 

ceramica, hârtie, 

etc) in cadrul 

proiectelor de 

cercetare, dar si in 

studii independente 

ce au avut ca 

rezultat, atât 

rapoarte de 

activitate științifică, 

cat si publicații in 

reviste științifice 

Titrator TITRINO 

848 PLUS 

Regimuri de titrare și măsurare: Titrare 

dinamica la punct de echivalenta (reactivul 

este adăugat in trepte de volum variabi); 

Titrare monotona la punct de echivalenta 

(reactivul este adăugat in trepte de volum 

constant);Titrare la punct de sfarsit cu 

unul sau doua puncte de sfârșit specificate; 

Titrare Karl-Fischer; Regimuri de 

masurare: pH (masuratoare 

potentiometrica de pH); U (masuratoare 

potentiometrica de tensiune); Ipol 

(masuratoare voltametrica cu curent de 

polarizare reglabil); Upol (măsurătoare 

Aparatul a fost 

utilizat la diverse 

studii analitice, dar si 

in cadrul proiectelor 

de cercetare 

desfasurate in cadrul 

echipei. 
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

ampermetrica cu tensiune de polarizare 

reglabila. 

Cuptor Protherm 

Standard PLF 

120/10, 10 l, 

1200°C  

Cuptorul este prevăzut cu deschidere 

frontala pentru operare facila si 

construcție in dublu strat pentru a menține 

o temperatura scăzută la exteriorul 

cuptorului.   

Echipamentul a fost 

utilizat in procesele 

de sinteză 

ETHOS EASY 

Microwave 

Digestor/ 

Extractor, 

Milestone  

 

ETHOS EASY este echipat cu doi 

magnetroni de 950W cu un total de 1900W. 

În plus, echipamentul este prevăzut cu un 

difuzor rotativ care distribuie uniform 

microundele în întreaga cavitate. Puterea 

mare, împreună cu acest difuzor, permit o 

încălzire foarte rapidă a rotorilor cu debit 

mare și extracția completă a celor mai 

complicate probe. Volumul cavității cu 

microunde este de 70L, cea mai mare 

disponibilă în prezent. De asemenea, 

aparatul conține Milestone easyTEMP, un 

senzor de temperatură contactless direct. 

Poate fi utilizat atât pentru mineralizarea 

probelor, cât și pentru obținerea 

extractelor naturale folosind extracția cu 

microunde.  

Echipamentul a fost 

utilizat pentru 

realizarea de 

extracte naturale, 

precum si pentru 

digestia probelor 

anterior analizelor 

ICP 

Liofilizator 

Biobase BK-

FD10S  

 

Liofilizatorul de laborator este potrivit 

pentru liofilizarea probelor din domeniul 

biomedical. Utilizat pe scară largă în 

industria medicamentelor, produse 

biologice, industria chimică și alimentară. 

Pentru substanțele termosensibile, cum ar 

fi antibioticele, vaccinurile, produsele din 

sânge, hormonii și alte enzime ale 

țesuturilor biologice, se aplică tehnologia 

de liofilizare.  

Echipamentul a fost 

utilizat in prelucrarea 

probelor de extracte 

naturale 

Incubator 

Biobase BJPX-

H50  

 

Incubator cu temperatura constanta; 

Afisaj: Digital LED; Capacitate: 50 l; 

Interval de temperatura: + 30°C la + 

65°C; Uniformitate temperatura: ± 0.3 °C  

Studii desfășurate în 

cadrul echipei de 

cercetare 
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

Aparat 

determinare 

luciu PCE-GM80-

ICA  

 

Aparatul de luciu PCE-GM80-ICA certificat, 

este echipat cu un senzor de luciu extern. 

Suprafața de măsurare de Ø4,5 mm a 

aparatului de luciu contribuie, de 

asemenea, în mod semnificativ la 

posibilitatea de a efectua măsurători pe 

suprafețe greu accesibile și mici. Cu 

referința de calibrare furnizată, 

aparatului de luciu poate fi verificat în 

orice moment. Cu o precizie de 1%, 

glossmetrul este un dispozitiv de măsurare 

de înaltă precizie. Funcționarea cu un 

singur buton permite operarea rapidă și 

ușoară a aparatului de luciu.  

Echipamentul a fost 

utilizat in cadrul 

studiilor desfășurate 

în cadrul echipei de 

cercetare 

Rotaevaporator 

DLAB RE100-S 

Rotaevaporator vertical RE100-S prevazut 

cu baie de incalzire cu volumul de 5 l, 

domeniul de incalzire fiind de la 

temperatura camerei pana la 180 °C. 

Prezinta afisaj LED ce permite 

vizualizarea vitezei de rotatie, a 

temperaturii si a timpului. Baia de 

incalzire cu control digital al temperaturii 

are o putere de incalzire de 1010 W.  

Echipamentul a fost 

utilizat in cadrul 

studiilor desfășurate 

în cadrul echipei de 

cercetare 

Tester grosime 

strat EXTECH 

CG204  

Extech CG204 este un tester portabil 

pentru masurarea nedistructiva a grosimii 

stratului de vopsea pana la 1250 µm depus 

atat pe materiale feroase cat si 

neferoase, detectabile in mod automat.  

Echipamentul a fost 

utilizat in cadrul 

studiilor desfășurate 

în cadrul echipei de 

cercetare 

HI99171 (Hanna 

instruments) pH-

metru pentru 

hârtie si piele 

HI99171 este un pH-metru rezistent, 

compact și portabil, impermeabil, 

conceput special pentru analiza pielăriile 

și a hârtiei. Calibrarea automată se 

efectuează în unu sau două puncte cu două 

seturi de soluție tampon. Toate 

informațiile de citire și calibrare sunt 

compensate automat cu variațiile de 

temperatură.  

Echipamentul a fost 

utilizat pentru 

diverse studii de 

arheometrie in cadrul 

proiectelor de 

cercetare, dar si in 

studii independente 

ce au avut ca 

rezultat, atat 

rapoarte de 

activitate stiintifica, 
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

cat si publicații in 

reviste științifice 

Colorimetru 

PCE-XXM20  

 

Colorimetrul PCE-XXM20 este utilizat 

pentru a măsura rapid culoarea 

suprafețelor. Colorimetru PCE-XXM20 are 

sistem fotodioda RGB extrem de sensibil ca 

senzor de culoare. Culoarea este măsurată 

cu ajutorul colorimetrului PCE-XXM20 în 

spațiul de culoare LAB. Valoarea măsurată 

este afișată ca valori LAB, XYZ, RGB sau 

Pantone. Contorul poate măsura, de 

asemenea, diferența de culoare ΔE între 

două probe și poate fi afișat.  

Echipamentul a fost 

utilizat pentru 

diverse studii de 

arheometrie si altor 

tipuri de studii,  in 

cadrul proiectelor de 

cercetare, dar si in 

studii independente 

ce au avut ca 

rezultat, atat 

rapoarte de 

activitate științifică, 

cat si publicații in 

reviste științifice 

Tensiometru 

KSV Sigma 700 

Determinări de: tensiunii interfaciale si de 

suprafata (curba fortei cu ajutorul inelului 

Du Nouy; tensiunea de suprafata continue 

prin metoda placutei Wilhelmy); 

concentratia critica micelara (CMC); 

unghiul de contact dinamic (DCA); 

umectarea solidelor poroase si a pudrelor; 

comportamentul absorbției solidelor; 

energia libera de suprafața a solidelor; 

densitatea lichidelor. 

Aparatul este utilizat 

pentru determinarea 

proprietăţilor 

superficiale a 

surfactanţilor 

sintetizați şi/sau 

utilizați în cadrul 

proiectelor 

implementate de 

Echipa 7. 

Spectrometru 

FTIR Spectrum 

GX, Perkin 

Elmer 

Caracteristici: domeniul de lucru: 4000-

400 cm-1; interferometru: Dynascan; 

beamspliter: cuart, KBr, CsI, CaF2, Mylar; 

detector: DTGS (deuterated triglycine 

sulfate); Accesorii: dispozitiv DRIFT 

(Diffuse Reflectance Infrared Fourier 

Transform); dispozitiv ATR (Attenuated 

Total Reflectance); Alte caracteristici: 

software SPECTRUM, baze de date ATR 

Polymers, Organics, Sadtler, Hummel, on 

Stationary 

 Se folosește pentru 

caracterizarea 

calitativă a 

compoziției 

compușilor organici și 

anorganici. 
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

Ion cromatograf 

DIONEX ICS 3000 

Dionex 

Caracteristici: Pompă isocratică: 

0,001…10ml; Detector de conductivitatea: 

0-1500μS; Supresor: 0…60mA; Coloană: Ion 

Pac AS22 (4X250mm); Guard Column: Ion 

Pac AG22 (4X50mm); software: 

CHROMELEON Extension Pack 2.0 

Se folosește pentru 

determinarea 

anionilor. 

 

Spectrofotometru 

UV – VIS CINTRA 

202, GBC 

Scientific 

Equipment 

PTYLTD 

Domeniul de măsurare: 190-1200 nm 

Se folosește pentru: 

determinarea HCl si 

NOx din efluenții 

gazoși de la surse 

fixe; determinarea 

azotatului, 

azotitului, acizilor 

fenolici, activității 

antioxidante 

Echipament de 

laborator pentru 

spectroscopie 

UV / Vis / NIR 

Sistem optic cu un singur monocromator 

dublu fascicul; Rezolutie: 0.1 nm (UV/VIS) 

– 0.5 nm (NIR); Sursa de lumina: lampa cu 

deuteriu (190 – 350 nm); lampa cu halogen 

(330 – 2500 nm); Domeniu lungime de 

unda: 190 – 2500 nm; Mod fotometric: Abs, 

%T, %R, proba, referinta; Domeniul 

fotometric: -2  3 Abs (UV/VIS) 

-0.3  3 Abs (NIR); Viteza scanare lungime 

de unda: 10, 20, 40, 100, 200, 400, 1000, 

2000, 4000 nm/min; Viteza de variație 

lungime de unda; 8000 nm/min (UV/VIS) – 

32000 nm/min (NIR); Stabilitate linie de 

baza:  0.0004 Abs/ora; Liniaritate:  

0.001 Abs; Detector: tub 

fotomultipilicator, celula fotoconductiva 

PbS; Dispozitiv si software pentru 

măsurarea grosimii de filme; Dispozitiv 

pentru cuve termostatat Peltier; sistem 

amestecare: agitator magnetic; 

temperatura de operare: - 10  1100 C, 

precizie control temperatura  0.10 C; 

Sfera integratoare ILN 472; domeniu 

Absorbanta sau 

transmitanta unei 

probe din gama UV-

VIS-NIR; 

Calculul grosimii 

filmului bazat pe 

spectre de 

transmitere si 

reflecție a filmelor 

subțiri si tipare de 

interferenta; 

Transmitanta 

probelor lichide si 

solide; 

Reflectarea probelor 

solide; analiza 

culorilor (valori ale 

tristimulului, 

coordonatele 

cromatice, nuanță, 

diferențe de culoare 

bazate pe sistemul de 

culori XYZ - CIE); 
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

lungime de unda:240  2000 nm; 

diametrul: 150 mm, perete interior 

acoperit cu BaSO4; detector: tub 

fotomultiplicator, celula fotoconductiva 

PbS; software pentru analiza de culoare: 

380 – 780 nm (sisteme Lab, L*a*b*, L*u*v*, 

L*C*H, XYZ), sursa de lumina standard (A, 

B, C, D65). 

Măsurarea directa a 

transmisiei / 

reflectantei solare - 

calculează 

transmitanța si 

reflectanta atât a 

radiației solare, cat si 

a luminii vizibile 

pentru o singura 

placa de sticla 

conform standardului 

industrial japonez: 

„Metoda de testare a 

transmisiei si 

reflectantei pentru 

lumina de zi si 

radiația solara si 

coeficientul de câștig 

de căldură solara al 

platului Sticla ”(JIS 

R3106). 

Reflexie speculară la 

unghi de 85 de grade 

pentru măsurători de 

luciu. 

Echipament de 

laborator pentru 

spectroscopie de 

fluorescență 

Sursa de radiație: lampa de Xenon continua 

150 W; Monocromator cu rețea holografica 

concava 1800 linii/mm; Domeniu 

operațional: 220 – 750 nm ( cu excitare si 

emisie); Precizia lungimii de unda:  0.1 

nm 

Suport termostatat cu circulație de apa 

pentru cuva de proba; Suport pentru probe 

solide; Sfera integratoare 60 mm 

Măsurarea 

fluorescenței 

culorilor - măsoară 

reflectanta (% R) unui 

eșantion fluorescent 

si calculează valorile 

tristimulului, 

coordonatele de 

cromaticitate, 

indicele de 

luminozitate si 

indicele de 

cromaticitate in 

conformitate cu 
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

sistemul de 

specificații de 

culoare XYZ stabilit 

de CIE; 

Spectre de 

fluorescență de 

emisie si excitație pe 

pulberi, pelicule si 

lichide; 

Calculul eficientei 

cuantice in stare 

solida din spectrul de 

emisie de 

fluorescenta folosind 

spectrul standard de 

reflectanta si 

spectrul de emisie a 

eșantionului. 

Camera 

spectrală, 

GreenEye, 

InnoSpec 

Domeniu spectral 400 - 1000 nm; dispersie 

85 nm / mm; Rezoluție spectrală 10 nm (cu 

fanta de 80 µm); dimensiunea imaginii 8,64 

(spectral) x 10,48 (spațial) mm; rezoluție 

spațială * raza spotului rms <30 µm; senzor 

CMOS îmbunătățit în gama VNIR; pixeli în 

cadru întreg 1312 x 1082; dimensiunea 

pixelilor 8 µm x 8 µm; rată de cadre de 

până la 54 fps rezoluție completă (8 biți); 

Condiții de operare: temperatura (de 

funcționare) 0 °C până la +50 °C; 

temperatura (transport) -10 °C până la +50 

°C 

GreenEye Spectral 

Imaging System este 

un sistem de 

imagistică spectrală 

de înaltă performanță 

conceput pentru 

aplicații VIS-VNIR 

Sistem flash-

cromatografie, 

Isolera Prime, 

Biotage 

Specificații: debit: 5 - 100 ml / min; 

precizie a debitului +/- 2%; limită de 

presiune: 145 psi (10 bari); admisii de 

solvent: 2; modul gradient: gradient binar; 

precizie de gradient: +/- 3% (între 1-99%); 

afișarea și procesarea unui semnal 

detector extern (0-5V); moduri de 

fracționare: volum, pragul detectorului, 

Purificarea 

compușilor naturali 
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

panta detectorului; volumul fracțiunii: 

programabil de la 1 ml la volum în funcție 

de dimensiunea rackului maxim 450 ml; 

max. număr fracțiune (model standard, 

rack de 13 × 100 mm): 192 buc. 

Echipament 

optic pentru 

măsurarea 

mărimii si 

distribuției 

particulelor prin 

analiza imaginii 

Număr total de particule; număr de 

particule cu dimensiune mai mare decât o 

valoare data; arie totala, medie si 

fracționară; obiective: 4X; 10X; 25X; 40X 

număr maxim de particule: 9999 domeniu 

arie totala: 1 μm2 – 5 mm2 domeniu de 

mărimi : 1 – 99 μm (1 – μm pentru 10X – 

100X) 10 – 990 μm (10 – μm pentru 4X) 

 Echipamentul este 

util in special pentru 

cercetările privind 

pregătirea, 

stabilizarea, 

caracterizarea si 

aplicarea sistemelor 

de dispersie. 

Informații calitative 

sau semi-cantitative 

despre mărimea si 

forma particulelor 

pot fi determinate, 

numărând particulele 

din fracțiile de 

mărime 

predeterminate. 

Microscopul are 

lentile care vor mari 

imaginile 

particulelor, 

permitand sa 

determine individual 

dimensiunile 

particulelor cu un 

diametru de minim 1 

µm. Pentru 

determinarea 

distribuției mărimii 

particulelor pe baza 

microscopiei, trebuie 

procesate un număr 

mare de imagini care 

conțin un număr mare 
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

de particule pentru a 

număra particulele 

de interes fără a 

include artefacte. 

Echipament de 

laborator pentru 

testarea 

rezistentei 

culorii la lumina 

artificiala 

Permite efectuarea testelor de rezistenta 

la lumina artificiala si factori climatici 

conform ISO 105 B02, ISO 105 B04 si ISO 105 

B06 metoda de expunere 2; Sistem carusel 

rotativ de expunere a epruvetelor de 

testare; 11 dispozitive suport port-proba 

cu 2 fete fiecare; Domeniu de lungimi de 

unda: 300 – 400 nm; Răcire cu aer a lămpii 

Măsoară, controlează si afișează 

temperatura din incinta de lucru (CHT); 

Domeniu pentru CHT: 30 – 700 C; Masoara si 

afișează temperatura etalon negru (BST); 

Domeniu pentru BST: 40 – 1300 C; Controlul 

umidității relative, sistem de umidificare 

ultrasonic; Interfață RS 232 

 

Rezistenta culorii la 

lumina este evaluata 

in lumina filtrata 

generata de o cu arc 

de xenon de 

intensitate mare 

pentru a simula 

lumina naturala a 

zilei. Un set de benzi 

din material textil din 

lână vopsita in 

albastru care se 

decolorează gradual 

si cunoscut trebuie de 

asemenea utilizat in 

fiecare test. Gradul 

de decolorare se 

bazează pe evaluarea 

vizuala a acestuia pe 

eșantionul de testare 

comparativ cu gradul 

echivalent de 

decolorare pe 

probele de lână 

albastra. 

Expunere 

fotocatalizatori la 

lumina UV, 

determinare 

eficienta 

descompunere 

fotocatalitica a unor 

contaminanți model. 

Durabilitate 

sensibilizatori pentru 
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

materiale 

fotocatalitice si 

peliculogene. 

Procesor 

Ultrasonic – 

Sonics VCX750 

Putere: 750 W; Sonda standard de 13 mm; 

Volume de proba: 10 – 250 ml; Vârf 

interschimbabil: lungime 136 mm; 

Temperatura controlata: 0 – 100°C; 

Frecventa: 20 kHz; Parte imersabilă din 

aliaj de titan (Ti6AL4V) 

Obținere dispersii 

apoase si in solvent 

organic. Condiționare 

pigmenți in soluții 

concentrate. 

Dispersare 

fotocatalizatori si 

obținere materiale 

peliculogene. 

Respirometru 

multi-canal cu 6 

canale și pompa 

de aer, ECHO 

d.o.o. 

Senzori parametrii de măsurare: dioxid de 

carbon, oxigen și metan, temperatura, 

presiunea, umiditatea, debitul 

Material de testat: granule, pulbere, 

lichide, materiale solide sau ape uzate 

Numărul de canale: 6 

Temperatura 5 - 70 ° C 

MFC pe fiecare canal +/- 1,5% FS, 100-

1000ml / min 

Echipament cu 

utilizări multiple: 

măsurarea 

biodegradabilității 

diferitelor tipuri de 

materiale și produse, 

inclusiv a 

materialelor din care 

sunt făcute 

dispozitivele de 

protecție față de 

coronavirus; 

monitorizarea 

activității 

microorganismelor în 

diferite aplicații 

biotehnologice, 

inclusiv pentru 

realizarea de 

bioproduse destinate 

combaterii 

schimbărilor 

climatice, analize 

ecotoxicologice, 

inclusiv a influenței 

biocidelor asupra 
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

proceselor de 

biodegradare 

Calorimetru 

1341, Parr 

Instrument 

Company 

Calorimetrul nu necesită conexiuni 

permanente. Puterea calorică a oricărui 

material solid sau lichid care poate fi ars în 

siguranță într-o bombă de oxigen poate fi 

determinată în Calorimetrul 1341. 

Aproximativ 10 sau 12 teste pot fi 

finalizate într-o zi de 8 ore. 

Abaterile standard într-o serie de teste cu 

o probă uniformă, nu trebuie să 

depășească 0,3%. Această repetabilitate 

poate fi redusă la 0,2% folosind 

termometrul calorimetric dedicat. Citirile 

de temperatură sunt efectuate cu un 

termometru digital care are un domeniu de 

lucru de la 10 la 40°C și o rezoluție de 

0,001°C. 

Echipamentul este 

destinat determinării 

puterii calorice. 

Poate fi utilizat 

pentru o gama larga 

de probe 

combustibile solide si 

lichide, inclusiv a 

biocidelor pe bază de 

alcool etilic și alcool 

izopropilic. Este 

destinat creșterii 

ofertei de servicii 

analitice a INCDCP-

ICECHIM 

Sistem de 

măsurare a 

dimensiunii 

particulelor, 

greutăţii 

moleculare şi 

potenţialului Z 

prin difuzia 

dinamică a 

luminii (DLS), 

model Zetasizer 

Nano ZS 3600, 

producător 

Malvern 

Instruments 

Instrumentul Zetasizer Nano efectuează 

măsurători ale dimensiunii de particule, 

utilizând un procedeu numit DLS - Dynamic 

Light Scattering (cunoscut şi ca PCS - 

Photon Correlation Spectroscopy). DLS 

măsoara mişcarea Browniană şi o corelează 

cu dimensiunea particulelor. Acest lucru îl 

realizează prin iluminarea particulelor cu 

un laser şi analizarea intensităţii 

fluctuaţiilor luminii împrăştiate. De 

asemenea, echipamentul calculează 

Potenţialul Zeta prin determinarea 

mobilităţii electroforetice şi aplicarea 

ecuaţiei Henry. Mobilitatea electroforetică 

se obţine prin efectuarea unui experiment 

electroforetic asupra probei şi măsurarea 

vitezei particulelor, utilizând tehnica 

"Laser Doppler Velocimetry" (LDV). 

Măsurarea masei moleculare a probei se 

efectuează utilizând un procedeu numit 

"Static Light Scattering" (SLS). Static Light 

Sistemul de măsurare 

a dimensiunii 

particulelor, greutății 

moleculare şi 

potenţialului Z prin 

difuzia dinamică a 

luminii (DLS) este un 

instrument de 

analiză, de mare 

precizie, utilizat în 

special în domeniul 

materialelor 

polimerice avansate, 

dar şi în celelalte 

domenii principale 

ale ICECHIM, 

respectiv 

bioeconomia şi 

tehnologiile 

inovative/ 

emergente. Cu 
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

Scattering este o tehnică neinvazivă, 

folosită pentru caracterizarea moleculelor 

în soluţie, într-un mod similar tehnicii 

"Dynamic Light Scattering". 

Caracteristici/ performanțe: Domeniul de 

temperatură: 0°C – 90°C ± 0.1°C; Sursa 

laser: He-Ne laser 633 nm, Max 4mW; 

Domeniul pentru dimensiunea particulelor: 

0,6 nm - 6 µm; Domeniul pentru Potențialul 

Zeta: 5 nm - 10 µm; Domeniul pentru masa 

moleculară: 1000 - 2x107 Daltoni 

ajutorul său s-au 

obţinut rezultate ce 

au fost folosite în 

peste 30 de proiecte 

de cercetare 

naționale şi 

internaționale şi au 

fost utilizate în 

publicarea a peste 

100 de articole 

ştiinţifice ISI şi în 

prezentarea a peste 

150 de comunicări 

ştiinţifice în ţară şi 

străinătate. 

Spectrometru 

portabil FTIR 

Domeniu lungime de unde: 5000 - 500 cm-

1; Rezoluție, standard - 1 cm-1; Rezoluție, 

opțional -  0.5 cm-1; Diametru fascicul  – 30 

mm; Detector DLATGS cu zgomot redus; 

Sensibilitate scazuta la umiditate; 

Accesorii integrate: ATR (standard – ZnSe); 

celula de transmisie cu drum optic de la 

0.1 la 1.0 mm (standard – CaF2); sursa IR 

racita cu aer. 

Echipamentul este 

necesar pentru 

evaluarea pe teren a 

monumentelor din 

punct de vedere al 

compoziției, 

structurii și stadiului 

de deteriorare. 

Colorimetru 

portabil, Spectra 

Magic NX, CR-

410 

Suprafața de măsurare 50 mm; Suport CR-

A501  

Determinare parametrii cromatici cf. 

sistem CIELab 

Determinare 

parametri cromatici 
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

Aparat portabil 

Proceq de 

măsurare a 

umidității 

betoanelor 

Măsurare calitativa a umidității relative si 

a temperaturii 

Domeniu de măsurare: umiditate: de la 0 

la 100 % RH; temperatura: de la -40 la 85 

°C (-40 to 185 °F); Acuratețe: umiditate: ± 

1.5 % RH; temperatura: ± 0.3 K 

Software PC: HygroLink; Memorie: 10.000 

citiri 

 

Dispozitiv portabil 

pentru determinarea 

umidității relative în 

interiorul betonului. 

Instrumentul măsoară 

umiditatea și 

temperatura celor 

două canale (sondă in 

situ în interiorul 

betonului și ambient) 

și folosește acele 

valori pentru 

calcularea punctului 

de rouă și a tendinței 

de urmărire pentru 

fiecare parametru. 

Hygropin poate 

evalua conținutul de 

umiditate din betonul 

întărit, precum și 

monitorizarea 

umidității din betonul 

proaspăt. 

Umidometru 

portabil Model 

MO280 

Adâncime max. de măsurare: 20 mm 

(0.75”); Dimensiune senzor: 40 x 40 mm 

(1.6” x 1.6”) ; Condiții de operare: 0ºC - 

50ºC (32ºF - 122ºF); 0 to 60%RH; Ecranul 

LCD afișează % de umiditate din material  

Măsurători non-

invazive de 

monitorizarea a 

umidității din lemn și 

alte materiale de 

construcție. 

Termo-

Anemometru 

Heavy Duty 

portabil cu 

termometru IR 

non-contact și 

cu laser pointer, 

HD300 EXTECH 

Thermo-Anemometru măsoară de la 

distanta; temperatura suprafețelor până la 

maxim 500°C (932°F) cu un raport de 30:1. 

Afișare simultană a debitului de aer sau a 

vitezei de aer si a temperaturii mediului. 

Memorare pana la 8 valori. Valoare 

rezultata ca urmare a 20 citiri. 

Acuratețe 3%.  

Aparatul portabil 

măsoară și afișează 

vitezei curenților de 

aer, debit de aer 

(volum), temperatura 

aerului și 

temperatura de 

suprafață (folosind 

built-in non-contact 

termometru IR).  
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Destinație utilizare 

echipament 

Ciocan 

SilverSchmidt 

Hammerlink 

Domeniu: 5 Mpa - 30 MPa; Energie de 

impact de tip N de 2.207 Nm (1.63 ft lbf); 

Max. 99 măsurători per serie. 

SilverSchmidt este 

utilizat în principal 

pentru a evalua 

uniformitatea 

rezistenței betonului 

în cadrul unei 

structuri și pentru a 

localiza zonele de 

calitate inferioară.  

Se folosește pentru 

suprafețe texturate, 

suprafețe moi sau 

mortar. 

Durometru 

portabil Dyna 

Pull Off Tester - 

Dyna ESTRICH, 

PROCEQ 

Forta: 16 kN (3'600 lbf) si 6 kN (1'350 lbf); 

Resolutie 0.01 N/mm2; Acuratete < 2 % pe 

intreg domeniul  

Durometrul poate fi 

utilizat pentru: 

duritatea  

suprafețelor de beton 

si alte materiale 

testate; măsurarea 

rezistenței adezive a 

acoperirilor aplicate. 

Aparat de 

măsură 

rezistivitate 

Resipod Proceq 

model 38110000 

Rezoluție (curent nominal 200µA) ±0.2 

kΩcm sau ±1%; Rezoluție (curent nominal 

50µA) ±0.3 kΩcm sau ±2; Rezoluție (curent 

nominal <50µA) ±2 kΩcm sau ±5%; 

Frecventa 40 Hz; Memorare 500 valori 

măsurate 

Resipod este o sondă 

Wenner în patru 

puncte complet 

integrată, concepută 

pentru a măsura 

rezistivitatea 

electrică a betonului, 

într-un test complet 

nedistructiv. 

Măsurarea 

rezistivității 

suprafeței oferă 

informații extrem de 

utile despre starea 

unei structuri de 

beton. 
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Destinație utilizare 

echipament 

VoltaLab 10, 

PGZ100, 

laborator 

electrochimic 

Voltametrie (Tensiune maxima ±30 V; 

Putere maxima ±1°; Tensiune de polarizare 

maxima ±15V); Spectroscopie de 

Impedanța electrochimica (frecventa 

maxima 100 kHz; frecventa minima 1 mHz) 

Măsurători de 

voltametrie și 

spectroscopie de 

impedanță  

Aparat de 

măsurare a 

grosimii 

acoperirilor 

PosiTector 6000 

Măsurare rapida - 60+ citiri pe minut; Nu 

este necesară ajustarea calibrării pentru 

majoritatea aplicațiilor; Ecran intermitent 

- ideal într-un mediu zgomotos; Vârful 

sondei rezistent la uzură; Rezistent la 

solvent, acid, ulei, apă și praf - rezistent la 

intemperii 

Măsurarea grosimii 

acoperirilor pe 

suporturi metalici sau 

nemetalice, in mod 

precis si rapid. 

Spectro-

fluorimetru FP 

6500, Jasco, 

Japonia; 

Sursa de lumina – Lampa de xenon (Xe:150 

W); Sistemul fotometric – sistem de raport 

fotometric ce utilizează lumina 

monocromatica pentru a monitoriza 

puterea de intensitate a sursei de Xe, 

folosind un tub fotomultiplicator ca 

detector de monitorizare a indicelui 

luminos.; Monocromator – grătar holografic 

Rowland cu 1800 caneluri/mm. 

Sensibilitate: 3200: 1, 

raport semnal-

zgomot al benzii 

Raman de apă la 350 

nm lungime de undă 

de excitație, 2 sec. 5 

nm lățime de bandă 

atât pentru 

monocromatoare de 

excitație cât și pentru 

emisii este mai mare 

de 200;  

Interval de măsurare 

a lungimii de undă: 

Zero ordine, 220 - 750 

nm cu tub PM 

standard. Lățimea 

spectrală de bandă: 

1, 3, 5, 10, 20, L5 si 

L10 nm atât pentru 

monocromatoare de 

excitație cât si pentru 

emisii, Rezoluție: 1 

nm atât pentru Ex cât 

ti pentru Em 

Precizia lungimii de 

undă: +/- 1,5 nm atât 

https://erris.gov.ro/index.php?&cfFId=768&sm=&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=&wtkps=S7QysqoutjK2UirOTFGyLrYyMbBSMjSvKrZIyTC3yDEztMg0Ty03NLesSK7KK9Y1tCgsMc+r0DXPLTIyMwCpN7JSKk9VsvazrgUA&wchk=0b664017a8c2deb6fa6c7b2711eff8e307654ce8#s
https://erris.gov.ro/index.php?&cfFId=768&sm=&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=&wtkps=S7QysqoutjK2UirOTFGyLrYyMbBSMjSvKrZIyTC3yDEztMg0Ty03NLesSK7KK9Y1tCgsMc+r0DXPLTIyMwCpN7JSKk9VsvazrgUA&wchk=0b664017a8c2deb6fa6c7b2711eff8e307654ce8#s
https://erris.gov.ro/index.php?&cfFId=768&sm=&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=&wtkps=S7QysqoutjK2UirOTFGyLrYyMbBSMjSvKrZIyTC3yDEztMg0Ty03NLesSK7KK9Y1tCgsMc+r0DXPLTIyMwCpN7JSKk9VsvazrgUA&wchk=0b664017a8c2deb6fa6c7b2711eff8e307654ce8#s
https://erris.gov.ro/index.php?&cfFId=768&sm=&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=&wtkps=S7QysqoutjK2UirOTFGyLrYyMbBSMjSvKrZIyTC3yDEztMg0Ty03NLesSK7KK9Y1tCgsMc+r0DXPLTIyMwCpN7JSKk9VsvazrgUA&wchk=0b664017a8c2deb6fa6c7b2711eff8e307654ce8#s
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

pe Ex cât si pe Em. 

Reproductibilitatea 

lungimii de undă: +/- 

0,3 nm atât pe Ex cât 

si pe Em. 

Viteza de scanare a 

lungimii de undă: 10, 

20, 50, 100, 200, 500, 

1000, 2000, 5000, 

10000 si 20000 

nm/min, Răspuns: 

0,02, 0,05, 0,1, 0,25, 

0,5, 1, 2, 4 si 8 sec 

831 KFC Karl-

Fischer 

Coulometru, 

Methrom 

Coulometru cu celula de titrare, prevăzut 

cu electrod generator cu diafragma 

Determinarea 

conținutului de apa la 

nivel de urme. 

Domeniul de 

măsurare 

recomandat: 10 pg – 

200 mg apa absoluta. 

Detector 

electrochimic 

portabil de tip 

bipotențiostat/ 

galvanostat cu 

accesorii 

STATECL 

Acuratețe ≤0.5% pentru un domeniu de 

curent 100 nA-10 mA; Curent maxim ±40 

mA; detector optic-fotodioda silicon cu 

preamplificare; interfața PC-bluetooth si 

USB. 

Determinări de 

electro-chemi-

luminiscenta 

Nise (hote) de 

protecție 

microbiologice, 

BIOHAZARD BSC 

–EN I-II, model 

FASTER BSC 

Flux de aer laminar vertical, fără 

turbulențe, cu aer fără impurități în 

camera de lucru care asigură protecția 

totală a utilizatorului, mediului 

înconjurător și a produselor procesate 

împotriva particulelor străine şi a 

contaminării microbiologice 

Experimente 

microbiologice 

(replicări, prelucrări 

probe biologice, etc) 

Sistem de 

identificare 

taxonomica a 

culturilor 

microbiene 

Sistem de identificare si caracterizarea 

microorganisme. Baza de date care conține 

cele mai relevante specii bacteriene din 

domenii precum medicina, agricultura, 

mediu etc 

Identificare 

taxonomica a 

tulpinilor microbiene 

izolate din diferite 

surse (aer, sol etc)  
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

MicroLog 

MicroStation, 

BIOLOG Inc.  

Bioreactor 

pentru culturi 

aerobe, model 

KLF 2000, 

Bioengineering 

Bioreactor ultarperfomanta; Sistem de 

sterilizare in situ, senzori pentru control 

pH, temperatura, aerare, spumare 

Cultivări 

microorganism in 

condiții controlate 

Microscop 

Olympus BX51 

cu sistem de 

achiziție de 

date, Germania 

Filtre pentru lumina  ND25 si ND6; Mărire 

ocular 10x; 20x, 40x; Înălțime maxima 

proba : 25 mm; Dimensiune proba 15 cm x 

15 cm 

Observații 

microscopice ale 

caracteristicilor 

microorganismelor 

cultivate  

Incubatoare 

Heidolph 

Unimax 1010, 

Heidolph 

Instruments  

Sistem de agitare orbitala, control 

temperatura si viteza de agitare 

Cultivarea sub 

agitarea a tulpinilor 

microbiene 

Static Cooled 

incubator MIR-

154  

Incubator static având capacitatea de 123 

L, pentru o gamă largă de aplicații care 

necesită incubare la anumite temperaturi, 

de la -10ºC la +60ºC, inclusiv experimente 

precise cum ar fi testarea condițiilor 

ambientale asupra culturilor de 

microoganisme și teste de germinare a 

plantelor. 

Activități de 

cercetare 

UV/White 

Transilluminator 

LMW-20  

Transiluminator cu 2 suprafațe de 

vizualizare alăturate, respectiv în UV și 

lumină albă pentru aplicații multiple: 

geluri fluorescente, plăci de microtitrare, 

geluri colorimetrice, autoradiografii. 

Producător: Analytik Jena 

Activități de 

cercetare 

Protein 

purification 

chromatography 

system Äkta 

Start  

ÄKTA Start este un sistem de cromatografie 

pentru purificare de proteine la nivel de 

laborator, care poate fi folosit pentru 

toate tehnicile de purificare obișnuite, 

cum ar fi de afinitate, schimb de ioni, 

deionizare și schimb de soluție tampon, 

cromatografie de excludere sterică. 

Purificare proteine 
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

Echipamentul permite purificarea 

proteinelor marcate, anticorpilor, 

proteinelor native și spălarea probelor. 

Sistemul poate fi folosit cu protocoale 

rapide predefinite, șabloane încorporate 

sau prin crearea de protocoale 

personalizate, este echipat cu un colector 

de fracții Frac30 pentru colectarea 

automată a proteinelor și cu softul de 

control UNICORN care oferă alte 

instrumente de evaluare. Coloane pre-

împachetate sunt disponibile pentru 

aplicații specifice.  

AP4 Porometer  

Porometrul de frunze AP4 măsoară 

conductanța de difuzie prin compararea 

vitezei de umidificare dintr-o cuvă mică 

(cameră) cu citirile obținute cu o placă de 

calibrare. Se poate citi direct conductanța 

stomatală sau rezistența stomatală. 

Aceasta este o măsură a rezistenței la 

pierderea vaporilor de apă prin stomate și 

este un indicator al stării fiziologice a 

plantei. Stomatele sunt sensibile la lumină, 

dioxid de carbon, poluanți, stresul apei și 

agenți patogeni. În fapt, se măsoară cât 

durează pentru ca o frunză să elibereze o 

cantitate suficientă de vapori de apă 

pentru a schimba umiditatea relativă într-

o cameră mică de dimensiuni fixe. 

Activități de 

cercetare 

Chlorophyll 

Fluorometer 

PAM-2500  

PAM-2500 folosește o lumină de măsurare 

de 630 nm constând din impulsuri de 1 μs 

date la frecvențe de la 10 Hz la 200 kHz. O 

lumină puternică roșie actinică de 630 nm 

este asigurată de un tablou LED. 

Fluorimetrul prezintă, de asemenea, o 

sursă de lumină albastră actinică având 

emisia maximă la 455 nm. În plus, un LED 

de culoare roșie, cu maxim la 750 nm, 

permite excitarea selectivă a centrilor PS 

Măsurători conținut 

clorofilă 
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

I. Fluorimetrele de clorofilă PAM-2500 

utilizează lumina modulată puls – 

amplitudine (PAM) pentru a excita 

fluorescența clorofilei. Intensitatea luminii 

de excitație PAM este suficient de scăzută 

pentru monitorizarea randamentului de 

fluorescență fără a afecta starea de 

fotosinteză. 

Nitrogen 

blowdown 

concentrator 

MultiVap54  

Sistem de evaporare / concentrare a 

probelor pe bază de azot, care poate 

procesa până la 54 de probe simultan. 

Activități de 

cercetare 

Portable 

Photosynthesis 

System LCpro T  

Utilizat pentru măsurarea atmosferei din 

jurul unei frunze conținute în incinta 

camerei și calcularea activității 

fotosintetice a frunzei sau pentru a măsura 

schimbul de gaze asociate cu respirația de 

biomasă a solului. Consola principală 

furnizează aerului o concentrație de CO2 

relativ stabilă în cameră la o viteză 

măsurată. Se măsoară concentrațiile de 

CO2 și H2O, iar aerul este direcționat pe 

ambele suprafețe ale frunzei. Se 

analizează aerul evacuat care iese din 

cameră și se determină conținutul de CO2 

(în general redus) și conținutul de H2O 

(crescut). Din diferențele de concentrație 

de gaz și de debitul de aer, ratele de 

asimilare și transpirație sunt calculate 

aproximativ la fiecare 20 de secunde. 

Determinarea 

activității de 

fotosinteză 

Gel doc system 

G:Box Chemi 

XRQ  

Instrument cu sistem de imagistică pentru 

capturarea imaginii și analiza gelurilor 

fluorescente, necolorate, 

chemiluminescență Western blots, 

bioluminescență și probe de protein 

Determinări 

imagistice 

Freeze-dryer 

CoolSafe 55-4  

CoolSafe 55-4 este un liofilizator de masă 

potrivit pentru cercetare, testare și 

producție la scală mică. Are un portofoliu 

dovedit în controlul calității (alimente, 

Activități de 

cercetare 
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

bacterii, carne, lactate), conservare 

îmbunătățită (materiale florale, vaccinuri 

și anti-toxine, țesuturi și celule, pește, 

crustacee, lapte și produse din lapte, 

legume, miceliu comestibil, fructe moi și 

fructe de pădure etc.), conservarea 

situsurilor arheologice, cum ar fi lemn, 

piele, textile etc., restaurarea cărților, 

documentelor și a altor materiale din 

hârtie distruse de apă. Capacitatea 

condensatorului este de 4 L, capacitatea 

de formare gheață este de 2,5 kg/24 h, 

opțiuni de temperatură -55°C sau -110°C; 

diverse opțiuni de camere mici, colectoare 

și accesorii.  

Autoclav 

sterilizare 

Systec VX 180 L 

Capacitatea 180L, sistem filtrare apa  

Sterilizare medii de 

cultura, probe 

contaminate etc 

Spectrofotometru 

UV-Vis, model 

Biomate, 

ThermoSpectronic 

Soft pentru cinetica enzimatică, dedicat 

măsurătorilor avansate și controlul calității 

cu o scanare paralela in domeniul UV-VIS. 

Dublu fascicol  

Determinări de 

densitate optica la 

culturi microbiene 

Cinetica enzimatica 

FlashForge 

Inventor 3D dual 

printer 

Printer-ul dual 3D FlashForge Inventor este 

o imprimantă 3D care poate printa două 

filamente polimerice simultan, obținându-

se obiecte bicolore sau obiecte cu 

proprietăți duale, corespunzătoare 

fiecărui tip de material.  

Activități de 

cercetare 

WanHao 

Duplicator I3 

Mini  

WanHao Duplicator I3 Mini este o 

imprimantă 3D robustă care funcționează 

pe baza tehnologiei filamentului topit, 

lucrând cu diverse materiale polimerice 

care au temperatura de extrudare în 

intervalul 170 – 260 C. Imprimanta are 

diametrul duzei de 0,4 mm, viteza de 

printare 10-70 mm/s și rezoluția stratului 

de 0.1-0.4 mm.  

Activități de 

cercetare 
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

Omogenizator 

cu ultrasonare 

750 W (model 

VCX 750, 

Ultrasonics) 

Setare punct de referința pentru energie: 

afișare digitala a valorii puterii in wati 

furnizata sondei; acord automat si 

controlul frecventei; controlul 

temperaturii; reproductibilitate  

Dezagregare celule 

microbiene  

Cititor de plăci 

Elisa model 

Sunrise, Tecan 

Sistemul se bazează pe o selectare și 

specificitate înaltă a reacțiilor 

imunologice, foarte sensibilă cantitativ și 

calitativ. Rezultatele sunt arhivate 

Detectarea unor 

molecule cu ajutorul 

complexelor antigen-

anticorp conjugate cu 

o enzimă 

Sistem de 

determinare a 

consumului 

biochimic de 

oxigen (BOD) 

(model WTW 

OxiTop WTW 

GmbH) 

Prevăzut cu cap de măsură cu senzor 

piezoelectric, interfața IR pentru 

transmiterea datelor la controller cu lampa 

pilot. Memorie pentru 360 măsurători; 

acestea sunt stocate automat la intervale 

de timp presetate de la 0,5h la 99 zile. 

Modelul OxiTop Control 6 are 6 locuri de 

măsurare iar OxiTop Control 12, 12 locuri. 

Aparat pentru 

determinări 

respirometrice, 

servește la 

determinarea 

cantitativa a 

consumului biochimic 

de oxigen din apele 

de suprafață, uzate si 

potabile consum 

biochimic de oxigen 

în 5 zile; 

Numărător 

automat de 

colonii Model 

aCOLyte 

SuperCount, 

SYNBIOSIS 

Rezultatele obținute sunt precise, corecte, 

reproductibile si pot fi urmărite. 

Rezultatele sunt transmise automat prin 

interfața firewire la Pc, in format Excel sau 

programe similare. Un singur cursor pentru 

setare. Distincția coloniilor se face 

conform culorilor  

Aparate folosite 

pentru numărarea 

coloniilor bacteriene 

dintr-un mediu de 

cultura; concepute 

pentru a număra 

colonii de pe cutii 

Petri sau diferite 

suporturi 

Celula de 

electro-

polimerizare cu 

Potentiostat/ 

Galvanostat 

Autolab 204, 

PGSTAT204, 

Metrohm 

 Instrumentul include un potențiostat / 

galvanostat de bază cu o tensiune de 

conformitate de 20 V și un curent maxim 

de 400 mA sau 10 A în combinație cu 

BOOSTER10A. Potentiostatul poate fi 

extins în orice moment cu un modul 

suplimentar. PGSTAT204 este un 

instrument accesibil care poate fi amplasat 

Echipamentul este 

utilizat in analiza 

electrochimica a 

probelor, testarea 

senzorilor sau 

electropolimerizare. 

Acest echipament a 

fost utilizat pentru 
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

oriunde în laborator. PGSTAT204 include 

un integrator analogic incorporat.  

 

activitati de 

cercetare-

dezvoltare. 

Rezultatele obținute 

sunt relevante si 

adecvate pentru 

studii ce pot fi 

brevetate sau 

publicate in reviste 

cu vizibilitate înaltă. 

Spectrofotometru 

UV-Vis EVOLUTION 

260 Thermo 

Scientific 

Evolution 260 Bio Computer Cntrl UV-Vis 

este  inovator, flexibil și precis, conceput 

special pentru laboratoare de științe ale 

vieții 

Caracteristici: Optică AFBG Microcell 

pentru un debit de lumină excepțional 

pentru celule cu volum mic;  Suport de 

celule reglabil pentru o poziționare optimă 

a celulelor; Numeroase accesorii pentru 

prelevarea de lichide și solide 

Echipamentul este 

utilizat in analiza 

spectroscopica a 

probelor lichide in 

domeniul 200-1000 

nm. Acest 

echipament a fost 

utilizat pentru 

activități de 

cercetare-

dezvoltare. 

Rezultatele obținute 

sunt relevante si 

adecvate pentru 

studii ce pot fi 

brevetate sau 

publicate in reviste 

cu vizibilitate înaltă. 

Spectrofotometru 

MID-INFRARED 

NICOLET Summit 

Pro, Thermo 

Scientific 

Spectrometrul este echipat cu  

următoarele accesorii: modul transmisie, 

pentru analiza de filme, celule lichide, 

celule gaz; accesoriu ATR universal cu 

cristale interschimbabile de ZnSe,  Ge si 

reflectanta speculară; kit pentru analiza 

de probe vâscoase si/sau volatile; celula 

de transmisie cu câte un set de ferestre 

adecvate realizate din BaF2. La 

introducerea accesoriului softul il 

identifica in mod automat si alege 

Echipamentul este 

utilizat in analiza 

spectroscopica a 

probelor lichide in 

domeniul 500-4500 

cm-1. Acest 

echipament a fost 

utilizat pentru 

activități de 

cercetare-

dezvoltare. 
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

experimentul corect pentru accesoriu 

inserat.  

In cazul in care se salvează mai multe 

seturi de date experimentale softul oferă o 

lista cu fișierele specifice doar acestui 

accesoriu pentru a putea fi selectate de 

cate utilizator 

Rezultatele obținute 

sunt relevante si 

adecvate pentru 

studii ce pot fi 

brevetate sau 

publicate in reviste 

cu vizibilitate înaltă. 

MultiTherm 

Shaker – 

Benchmark 

 

MultiTherm Shaker este un agitator ideal 

pentru amestecarea intensă a probelor cu 

temperaturi stabilite. Tipurile de 

amestecare si control al temperaturii pot 

fi folosite atât simultan cat si independent, 

aparatul putând funcționa ca agitator 

si/sau incubator. Baza instrumentului 

poate fi utilizată cu diferite module.  

Instrumentul este 

aplicabil pentru 

analiza ADN-ului, 

extracția lipidelor și a 

altor componente 

celulare, 

amplificarea PCR, 

pre-denaturarea în 

electroforeză etc. 

HP-TLC CAMAG  

Extractele de probă sunt aplicate ca benzi 

pe placă cu un aplicator controlat de 

software. Precizia volumului aplicat, 

poziționarea exactă și compactitatea zonei 

de aplicare determină calitatea 

rezultatului final. 

Activități de 

cercetare 

Concentrator 

centrifugal cu 

vid MaxiVac 

Sistemul ScanSpeed 40/MiniVac este un 

evaporator centrifugal compact, conceput 

pentru concentrarea sau uscarea rapidă și 

eficientă a volumelor mici de probă din 

tuburi Eppendorf de 200x1,5/2,0 ml. Un 

randament ridicat și o recuperare a probei, 

în special pe probele de ARN/ADN, se 

realizează cu ușurință și 

reproductibilitate, menținând în același 

timp integritatea completă a probei. 

Funcții: Timer cu Start/Stop până la 23 h 

59 min; Temperatura de încălzire a 

camerei reglabila, intre 4°C si 80°C; Afișaj 

digital al vidului; Programarea timpului și 

a temperaturii; pompa de vid RZ 2,5; 

Stocarea protocoalelor de evaporare 

Concentrarea sau 

uscarea rapidă a 

probelor 
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

pentru cicluri repetitive și rezultate 

reproductibile; 200-2000 RPM. 

Mini-PROTEAN 

Tetra Cell 

Celula poate acomoda până la 4 geluri de 

poliacrilamidă prefabricate sau fabricate 

manual. 

Mini-PROTEAN Tetra 

Cell poate fi folosit 

pentru gel 

electroforeză de 

proteine 1-D și 

western blotting.  

IRTracer-100 

FTIR + AIM 9000 

microscop FTIR  

Sistem compus din Spectrofotometru FTIR 

IRTracer-100 si Microscop FTIR Automat 

AIM-9000 

Analize prin 

microscopie FTIR 

785nm 

Preconfigured 

Raman 

Spectrometer 

System  

Spectrometrul Raman 785 nm 

preconfigurat pentru probe solide, lichide 

și pudre.  

Laser Ramulaser-785 nm cu putere 

ajustabila 0-499 mW.  

Potrivit pentru 

expuneri lungi de 

până la 8 minute. 

Mixer Mill 

MM400 RETSCH  

Moara cu bile MM 400 este o unitate 

compactă versatilă, care a fost dezvoltată 

special pentru măcinarea uscată, umedă și 

criogenă a cantităților mici de probă. 

Poate amesteca și 

omogeniza pulberile 

și suspensiile în doar 

câteva secunde. Este, 

de asemenea, perfect 

adecvat pentru 

ruperea celulelor 

biologice, precum și 

pentru ADN / ARN și 

extracția proteinelor. 

Datorită 

performanțelor sale 

ridicate și a 

flexibilității 

deosebite, moara 

mixer MM 400 este un 

produs unic pe piață. 

Domeniile de aplicare 

constau în 

agricultură, biologie, 

chimie / materiale 

plastice, materiale 
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

de construcție, 

inginerie / 

electronică, mediu / 

reciclare, alimente, 

geologie / 

metalurgie, sticlă / 

ceramică, 

medicamente / 

farmaceutice. 

µStat EC – 

DropSens 

portable 

BiPotentiostat/G

alvanostat  

µStat ECL este un BiPotentiostat / 

Galvanostat portabil combinat cu o celulă 

specifică de electrochemiluminescență 

care realizează studii de 

electrochemiluminiscență, cu electrozi 

serigrafiați (SPEs) DropSens. Un 

BiPotentiostat / Galvanostat (± 4 V DC 

potențial, ± 40 mA curent maxim 

măsurabil) și un Si-fotodiod integrat în 

celula ECL (spectru de răspuns spectral: 

340 – 1100 nm) sunt combinate și oferă o 

soluție simplă , compactă și portabilă în 

domeniul ELECTROCHEMILUMINESCENȚE 

pentru a fi utilizată cu electrozi de tip 

SPEs. StatECL este controlat de software-

ul DropView 8400.  

Studii de electro-

chemiluminiscență 

PalmSens 

Compact 

Electrochemical 

Interface   

 

PalmSens este un instrument portabil cu 

baterie, care permite aplicarea majorității 

tehnicilor electrochimice relevante, 

voltammetrice și amperometrice. 

Programul PSTrace pentru Windows oferă 

soluția pentru cerințele de utilizarea a 

PalmSens ca interfață electrochimică, prin 

conectarea directă la un computer desktop 

sau (mini-) notebook. Instrumentul poate fi 

conectat cu ajutorul unui cablu USB sau 

serial (RS-232) sau prin Bluetooth wireless.  

Aplicarea majorității 

tehnicilor 

electrochimice 

relevante, 

voltammetrice și 

amperometrice 

ISOLERA PRIME 

Flash 

cromatograf 

Sistemul Isolera Prime este un sistem de 

flash-cromatografie de înaltă performanță. 

Flash-cromatografia 

este o tehnică de 

purificare prin 
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

cromatografie lichidă 

preparativă care 

separă și izolează 

unul sau mai mulți 

compuși dintr-un 

amestec. 

Leistritz LSM 

30.34  

Extruder cu două șuruburi co-rotative cu 

împletire modulară pentru amestecarea 

topiturii și obținerea masterbatch-ului la 

scară de laborator. Este echipat cu: – opt 

zone de încălzire – șapte zone răcite cu aer 

– o zonă de degazare – alimentare de 

dozare orizontală – alimentare forțată – 

poate măsura presiunea și temperatura 

materialului topit – alimentator K-Tron 

Accesorii: cap de matriță pentru matriță, 

baie de apă și granulator. 

Prelucrare materiale 

polimerice 

Platen Press P 

200 E  

Presă cu două plăci cu construcție pe patru 

coloane și casetă de răcire – Dimensiunea 

nominală a platanului 200 × 200 mm; – 

Forța hidraulică 120 kN; – Presiune 

specifica maxima 312 N/cm2; – Putere 

motor 0,8 kW; – Temperatura maxima de 

funcționare 300 °C. DESCRIERE: Presă de 

laborator cu ciclu automat, temperatură 

reglabilă fin și forță mare de etanșare a 

matriței pentru a asigura turnarea prin 

compresie a micro și nanocompozitelor cu 

matrice polimerică termoplastică. Presa 

este, de asemenea, proiectată pentru 

prepararea filmelor cu grosimea necesară 

mai mică de 200 µm. 

Prelucrare materiale 

polimerice 

HIT 5.5P 

Pendulum 

Impact Tester  

Testerul de impact cu pendul HIT5.5P 

poate fi utilizat pentru determinarea 

rezistenței la impact pe materiale plastice 

și alte materiale. Testerul de impact poate 

fi echipat cu accesorii pentru Charpy, Izod, 

Dynstat și tracțiune la impact conform 

următoarelor standarde: Charpy: ISO 179-

1, ASTM D6110, DIN 50115 Izod: ISO 180, 

Caracterizare 

materiale polimerice 
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Echipament Descriere generala si caracteristici 
Destinație utilizare 

echipament 

ASTM D256 (crestat) și D4812 (fără 

crestătură) Tensiune la impact: ISO 8256-A 

și 8256-B, ASTM D1822 (spec. în cap) 

Dinstat: DIN 53 

Echipament 

pentru 

măsurarea 

proprietăților 

interfețelor 

CAM200 

CAM 200 permite evaluarea 

hidrofilității/hidrofobicității suprafeței 

materialelor, a tensiunii superficiale și a 

aderenței amestecurilor de polimeri și 

compozitelor și a eficacității 

tratamentelor de suprafață ale polimerilor 

sau materialelor de umplutură 

organice/anorganice (nano). Pentru 

măsurarea unghiului de contact și a 

tensiunii interfațale/de suprafață, se 

analizează forma picăturii folosind 

imaginile capturate. 

Caracterizare 

materiale 

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

neacreditate 

Laboratoare acreditate 

Laboratorul Analize din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București (INCDCP-ICECHIM), înființat în anul 

1970 și recunoscut ca laborator național de referință în domeniul chimiei, a traversat 

un amplu parcurs de restructurare în perioada 1990-2021.  

 Laboratorul a obținut girul Organismului Național de Acreditare RELAR încă 

din anul 1995, fiind acreditat în baza conformității activităților sale operaționale cu 

criteriile de calitate impuse la acea dată laboratoarelor de încercări prin 

standardele SR EN 45001 și ISO/CEI 25. Ulterior transpunerii standardului ISO/IEC 

17025:1999, prin demararea unor proiecte de tip CEEX Modul IV în intervalul 2005-

2007, INCDCP-ICECHIM a obținut acreditarea pentru șase laboratoare de încercări 

dedicate evaluării conformității indicatorilor de mediul și de calitate a unor produse 

din spectrul de competență chimie și petrochimie: ape, substanțe și preparate 

chimice periculoase, deșeuri de vopsele și uleiuri minerale, fertilizanți, biocide și 

emisii de la surse fixe și aer. 

 Începând cu anul 2013 cele șase laboratoare au fuzionat treptat, adaptându-

și oferta de încercări la cerintele pieței și devenind astfel un laborator polivalent, 

cu conducere și documentație singularizate și activitate în 4 domenii distincte: ape, 
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substanțe, preparate chimice și deșeuri periculoase, imisii de la surse fixe și aer și 

fertilizanți și biocide. Ulterior, acreditările RENAR au fost reînnoite din 4 în 4 ani.  

 Suplimentar acestor acreditări, Laboratorul de Fertilizanți și Biocide este 

autorizat prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Durabile (OMADD) nr. 

648/2006, modificat prin OMADD nr. 458/2008 și membru notificat către Comisia 

Europeană ca unitate de referință pentru controlul pieței de îngrășăminte, în 

conformitate cu Regulamentul EC 2003/2003.  

 Răspunzând nevoilor societății, inclusiv ale autorităților naționale de control 

al piețelor în domenii reglementate, Laboratorul Analize și-a extins portofoliul de 

competență în anul 2017 cu 8 metode aferente analizelor fizico-chimice ale 

precursorilor de explozivi și 6 metode aferente domeniul biocidelor. Încercările 

acreditate au drept cadru de referință atât metode standard, cât și metode 

dezvoltate de laborator. În perioada 2018-2021, baza materială aferentă a fost 

renovată și modernizată, asigurându-se, astfel, condiții de infrastructură tehnică 

optimale pentru efectuarea încercărilor. 

 Nivelul ridicat de profesionalism în livrarea serviciilor laboratorului se 

menține și se demonstrează prin derularea unui program de măsuri de asigurare a 

calității rezultatelor structurat pe trei niveluri de maturitate tehnologică, epitomul 

acestora fiind reprezentat de participarea la scheme de comparații inter-

laboratoare odată la 2 ani, cu fiecare încercare acreditată. Laboratorul Analize 

selectează pentru intercomparări, scheme de comparații inter-laboratoare 

prestigioase (ASTM, BIPEA, VDLUFA, LGC), obținând -  sistematic, rezultate 

excelente. 

Calitatea pregătirii personalului este asigurată prin protocoalele de selecție, 

prin instruiri periodice asupra tendințelor tehnice, tehnologice și ale standardelor 

de bună practică, și prin programe de formare profesională continuă. În perioada 

2013-2021, un număr de 6 din cei 11 membri ai echipei Laboratorului Analize au 

obținut titlul de Doctor în Științe, o persoană este doctorand și 2 persoane 

masteranzi.  

Laboratorul dispune de toate echipamentele necesare efectuării încercărilor 

acreditate și le menține în stare de funcțiune.  

Recent, dotarea Laboratorului de încercări a fost completată prin 

achiziționarea următoarelor echipamente: 

• sistem de concentrare probe în atmosferă de azot cu următoarele 

caracteristici în care se procesează simultan până la 54 probe, care permite 

concentrarea la sec și are posibilitatea de optimizare automată (din 

software) a distanței dintre acul de suflare a azotului și suprafața 
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solventului din fiola cu probă, pentru a mări suprafața de contact a gazului 

cu soluția probei în vederea accelerării vitezei de evaporare; 

• sistem multimod de introducere a probelor în sistemul ICP-OES Optima, 

furnizat de S.C. Agilent Scientific S.R.L., care permite determinarea 

simultană a hidrurilor de As, Se și Hg și nebulizarea convențională;  

• suport fibre pentru micro-extracție în fază solidă (SPME) Agilent 

Technologies care permite extracția compușilor organici din probe apoase, 

direct în sistemul de injecție în gaz-cromatograf. 

De asemenea infrastructura laboratorului a fost renovată și modernizată 

asigurând condiții de mediu optime pentru efectuarea încercărilor. 

În anul 2021, Laboratorul Analize a scos din portofoliul de metode acreditate 

RENAR 7 metode aferente domeniului prelevare și teste fizico-chimice ale emisiilor 

de la surse fixe și ale aerului, oferind, în prezent, servicii de încercare acreditate în 

3 domenii de activitate: 

✓ calitatea apei, indicatori fizico-chimici ai apei, ape potabile, ape reziduale, 

ape de suprafață; 

✓ fertilizanți, amendamente de sol, amelioratori de sol, biostimulanți pentru 

plante, biocide dezinfectante, evaluarea conformității, încercări acreditate, 

etichetă ecologică; 

✓ calitatea mediului, analiza deșeurilor, clasificarea deșeurilor, deșeuri 

chimice, deșeuri periculoase, substanțe periculoase, substanțe toxice, 

explozivi, precursori de explozivi. 

În prezent, acreditarea RENAR acoperă 31 de categorii de încercări (Tabel 6.3), 

conform anexei la Certificatul de acreditare nr. LI 843/23.01.2022, valabil până la 

data de 22.01.2026, pentru care Laboratorul Analize dispune de echipamente 

performante.  

Tabel 6.3. Încercări acreditate conform Anexei nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 

843 

Nr. 

Crt. 
Denumirea încercării 

Material / produs / 

obiect supus încercării 

Documentul de 

referință 

LABORATOR ANALIZE APE 

Metode gravimetrice 

1. 

Determinarea 

conținutului de 

materii în suspensie 

Apă de suprafață și apă 

uzată 

STAS 6953-81,  

PO-ATI-02 
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Nr. 

Crt. 
Denumirea încercării 

Material / produs / 

obiect supus încercării 

Documentul de 

referință 

2. 

Determinarea 

substanţelor 

extractibile cusolvenţi 

Apă de suprafaţă şi apă 

uzată 

SR 7587:1996,  

PO-ATI-07 

3. 
Determinarea 

reziduului 

Apă de suprafață, apă 

subterană şi apă uzată 

STAS 9187-84,  

PO-ATI-09 

4. 
Determinarea 

sulfaţilor 

Apă de suprafaţă şi apă 

uzată 

STAS 8601-70,  

PO-ATI-10 

Metode volumetrice 

5. 

Determinare 

consumului chimic de 

oxigen (CCOCr) 

Apă uzată 
SR ISO 6060:1996, 

PO-ATI-03 

6. 
Determinarea 

clorurilor 

Apă de suprafaţă şi 

uzată 

SR ISO 9297:2001, 

PO-ATI-08 

Metode spectrometrice de absorbție moleculară 

7. 

Determinarea 

conținutului de 

amoniu 

Apă potabilă, apă de 

suprafaţă şi apă uzată 

SR ISO 7150–1:2001,  

PO-ATI-04 

8. 
Determinarea 

azotaţilor 

Apă potabilă, apă de 

suprafaţă şi apă uzată 
SR ISO 7890–3:2000 

9. 
Determinarea 

azotiţilor 

Apă potabilă, apă de 

suprafaţă şi apă uzată 

SR EN 26777:2002,  

SR EN 26777:2002/ 

C91:2006, PO-ATI-06 

Metode spectrometrice de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv 

10. 

Determinarea 

metalelor prin metoda 

ICP-OES (Al, Cu, Cr, 

Fe, Mn, Zn și Ni) 

Apă potabilă 
SR EN ISO 11885:2009,  

PO-ATI-11 

LABORATOR ANALIZE SUBSTANŢE, PREPARATE CHIMICE ŞI DEŞEURI 

PERICULOASE 

Metode fizice 

11. 
Determinarea 

densităţii 

Produse petroliere 

lichide, solvenţi, 

biocide, soluţii apoase 

SR EN ISO 3838:2004,  

SR ISO 758:1995,  

PO-ATI-12 
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Nr. 

Crt. 
Denumirea încercării 

Material / produs / 

obiect supus încercării 

Documentul de 

referință 

12. 

Analiza termică (DSC 

şi TGA)  

Determinarea 

stabilității termice, a 

temperaturilor şi 

entalpiilor de tranziție 

Substanţe şi preparate 

chimice, Polimeri, 

Izolatori electrici solizi 

OECD Guideline for the 

Testing of Chemicals 

no. 102:1995, ASTM E 

537 – 12, ASTM D 3418-

21, ASTM D 3850-19, 

PO-ATI-13 

Metode volumetrice 

13. 
Determinarea 

conţinutului de apă 

Produse petroliere, 

amestecuri de solvenţi 

şi lacuri pentru vopsele 

SR ISO 760:1994 

SR EN ISO 12937:2001 

PO-ATI-15 

14. 

Hexamină -

Determinare 

concentrație 

Hexamină tehnică 
STAS 3256-87 

 PO-ATI-30 

15. 

Determinare 

concentrație azotat de 

sodiu 

Azotat de sodiu tehnic 
STAS 6030-78  

PO-ATI-33 

16. 

Determinarea 

concentraţiei de 

calciu şi magneziu 

Precursori de explozivi 

(azotat de calciu 

tehnic), amendamente 

calcice şi / sau 

magneziene 

IS 10821:1984  

SR EN 12946:2003 

PO-ATI-34 

17. 

Determinare 

concentrație peroxid 

de hidrogen 

Peroxid de hidrogen 
SR EN 902:2016,  

 PO-ATI-36 

18. 

Determinare 

concentrație clorat de 

potasiu 

Precursori de explozivi 

(clorat de potasiu 

tehnic) 

IS 708-1987  

PO-ATI-37 

Metode volumetrice / confirmare prin ion-cromatografie 

19. 

Determinare 

concentrație acid 

sulfuric 

Acid sulfuric tehnic, 

soluții apoase de acid 

sulfuric 

STAS 9482-74,  

PO-ATI-31 

Ed. 5 Rev. 0 

20. 

Acid azotic. 

Determinarea 

concentrației şi a 

oxizilor de azot 

Acid azotic, soluţii 

apoase de acid azotic 

 

STAS 2033-66  

PO-ATI-32 

Ed. 5 Rev. 0  

Metode prin GC – FID / confirmare prin GC -MS 
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Nr. 

Crt. 
Denumirea încercării 

Material / produs / 

obiect supus încercării 

Documentul de 

referință 

21. 
Determinare 

concentraţie acetonă 
Acetonă tehnică 

PO-ATI-38 

Ed. 5 Rev.0 

LABORATOR ANALIZE-TESTE PENTRU FERTILIZANŢI ŞI BIOCIDE 

Metode electro-chimice 

22. Determinarea pH-ului 

Produse biocide  

Fertilizanți  

Apă potabilă și apă uzată 

CIPAC Handbook,vol. 

F, MT 75, Regulament 

(CE) 2003/2003,  

Anexa III, metoda 4  

SR EN ISO 10523: 

2012, PO-ATI-01 

Metode gravimetrice 

23. 
Determinarea 

fosforului 
Fertilizanți 

SR ISO 6598:1996  

Regulament (CE) 

2003/2003, Anexa IV 

B, metoda 3.2,  

PO-ATI-102 

24. 
Determinarea 

potasiului 
Fertilizanți 

SR EN 15477:2009  

Regulament (CE) 

2003/2003,  

Anexa IV B, metoda 

4.1 PO-ATI-103 

25. 
Determinarea azotului 

amoniacal şi nitric 

Fertilizanți 

Precursori de explozivi 

(azotat de amoniu) 

SR EN 15475:2009 

SR EN 15558:2009 

Regulament (CE) 

2003/2003,  

Anexa IV B, metodele 

2.1 &  2.2  

PO-ATI-100 

Metode volumetrice 

26. 
Determinarea azotului 

total 
Fertilizanți 

SR EN 15478:2009,  

Regulament (CE) 

2003/2003,  

Anexa IV B, metda 

2.3, PO-ATI-101 

27. 

Determinare 

concentraţie de clor 

activ 

Produse chimice utilizate 

pentru tratarea apei 

(hipoclorit de sodiu) 

SR EN 901:2013, 

PO-ATI-114 

Metode volumetrice / confirmare prin spectrometrie de masă (LC – TOF – MS) 
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Nr. 

Crt. 
Denumirea încercării 

Material / produs / 

obiect supus încercării 

Documentul de 

referință 

28. 

Determinarea 

conţinutului total de 

compuşi cuaternari de 

amoniu 

Produse biocide pe bază 

de: - clorură de 

benzalconiu (BAC) 

- clorură de dimetil 

didecilamoniu (DADC) 

 

 

  

Farmacopeea 

Europeană 8.8 [0372] 

Benzalkoniumchloride  

Farmacopeea 

Europeană 8.8 [0371] 

– Benzalkonium 

chloride solution, PO-

ATI-110, Ed. 5 Rev. 0 

Metode prin cromatografie HPLC – DAD/ confirmare prin spectrometrie de 

masă (LC-TOF-MS) 

29. 

Determinarea 

concentraţiei de 

clorhexidină 

Produse biocide pe bază 

de clorhexidină diacetat 

şi clorhexidină digluconat 

Farmacopeea 

Europeană 8.8 [0657]  

Clorhexidinediacetate 

 

Încercări neacreditate 

 

INCDCP-ICECHIM se axează pe siguranță și calitate - pentru oameni, mediu și 

tehnologie. Prin intermediul grupurilor de Cercetare-Dezvoltare din cadrul INCDCP-

ICECHIM, partenerii noștri locali și internaționali beneficiază de gama noastră largă 

de servicii (asistență specializată, consultanță, servicii de testare profesională a 

materialelor, analize precise cu privire la defecțiuni, precum și rapoarte de încercări 

detaliate, recomandări de măsuri preventive pentru minimizarea riscurilor etc.), 

pentru a-și îmbunătăți calitatea produselor și a fluxurilor. Baza materială gestionată 

de Institut asigură experților noștri capabilitatea de a oferi soluții integrate 

personalizate pe baza reglementărilor legale sau a specificațiilor proprii 

solicitanților, precum și a altor standarde de performanță relevante (ISO 9001:2015).  

Lista non-exhaustivă a serviciilor de încercări furnizate de către INCDCP-

ICECHIM este actualizată permanent, fiind disponibilă pe pagina web a Institutului, 

la următoarea adresă https://icechim.ro/wp-content/uploads/Servicii-Analize-

Incercari.pdf 

Exemple ale încercărilor în regim neacreditat și studiilor analitice care pot 

fi efectuate în cadrul ICECHIM sunt prezentate în Tabelul 6.4. 

 

 

 

https://icechim.ro/wp-content/uploads/Servicii-Analize-Incercari.pdf
https://icechim.ro/wp-content/uploads/Servicii-Analize-Incercari.pdf
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Tabel 6.4. Încercări neacreditate realizate de grupurile de cercetare din 

ICECHIM. 

Echipa de cercetare 1 - MATERIALE POLIMERICE AVANSATE ȘI RECICLARE 

POLIMERI 

➢ Viscozitate intrinsecă - polietilentereftalat 

➢ Temperatura de topire – polimeri 

Echipa de cercetare 2 - BIORESURSE ALTERNATIVE ȘI BIOCOMBUSTIBILI 

➢ Determinarea calitativă și cantitativă a compușilor organici stabili termic 

utilizând GS-MS/MS TRIPLE QUAD (uleiuri vegetale și grăsimi de origine 

animală; uleiuri esențiale; biodiesel și aditivi pentru combustibilii clasici; 

hidrocarburi și produse petroliere); 

➢ Determinarea calitativă și cantitativă a compușilor organici termolabili 

utilizând LC-MS/TOF (compuși biologic activi: extracte plante, proteine, 

aminoacizi, vitamine); 

➢ Determinarea calitativă și cantitativă a compușilor organici  utilizând 

spectrometria UV-VIS. 

Echipa de cercetare 5 – LABORATOR DE ANALIZE, TESTE, ÎNCERCĂRI 

Laborator ape 

➢ Determinarea consumului biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5); 

➢ Determinarea concentrației de fosfor total; 

➢ Determinarea conținutului de detergenți; 

➢ Determinarea conductivității; 

➢ Determinarea durității; 

➢ Determinarea turbidității;  

➢ Determinarea acidității/alcalinității; 

➢ Determinarea consumului chimic de oxigen CCO-Mn; 

Laborator substanțe, preparate chimice și deșeuri periculoase 

➢ Determinarea conținutului de carbon, hidrogen, azot și sulf: compuși organici; 

➢ Analiza calitativă prin spectrometrie în domeniul infraroșu: compuși organici 

și anorganici; 

➢ Determinarea compoziției uleiurilor esențiale: lavandă, cimbru, scorțișoară, 

tămâie, etc.  
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➢ Determinarea punctului de inflamabilitate: produse petroliere, odorizante; 

➢ Determinarea umidității: diverse matrici; 

➢ Determinarea cenușii: diverse matrici; 

➢ Determinarea conținutului de Cr (VI): polimeri, deșeuri; 

➢ Determinarea compușilor organici volatili: vopsele și lacuri; 

➢ Determinarea concentrației de azotat de calciu și amoniu: fertilizanți, azotat 

de calciu și amoniu; 

➢ Determinarea conținutului de PCB-uri: uleiuri uzate; 

➢ Determinarea conținutului de formaldehidă liberă: rășini; 

➢ Hidrocarburi din petrol: sol; 

➢ Determinarea concentrației de clorură de calciu: clorură de calciu; 

➢ Determinarea conținutului de cloruri alcaline și de magneziu exprimate în 

clorură de sodiu: clorură de calciu; 

➢ Determinarea conținutului de substanțe insolubile în apă: clorură de calciu, 

clorură de sodiu; 

➢ Determinarea conținutului de sulfați: clorură de calciu; 

➢ Determinarea concentrației de clorură de sodiu: clorură de sodiu; 

➢ pH: clorură de sodiu; 

➢ Conținut de impurități mecanice: clorură de sodiu; 

➢ Determinarea distribuției granulometrice: clorură de sodiu; 

➢ Determinarea conținutului de sulfați: clorură de sodiu; 

Laborator de teste pentru fertilizanți și biocide 

➢ Determinarea conținutului de metale: fertilizanți, ape reziduale, ape potabile, 

uleiuri minerale, vopsea, materiale polimerice și alte matrici; 

➢ Determinarea sulfului solubil în apă sau acizi minerali: fertilizanți; 

➢ Determinarea conținutului de cloruri: fertilizanți; 

➢ Determinarea distribuției granulometrice: amendamente de sol, fertilizanți; 

➢ Determinarea valorii de neutralizare: amendamente de sol; 

➢ Determinarea concentrației de peroxid de hidrogen și acid peracetic: produse 

biocide; 

➢ Determinarea conținutului de glutaraldehidă: produse biocide; 

➢ Determinarea conținutului de PVP: produse biocide; 
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➢ Determinarea conținutului de iod activ din PVP-Iod: produse biocide; 

➢ Determinarea concentrației de salicilat de etil: produse biocide; 

➢ Determinarea concentrației de albastru de metilen: produse biocide; 

➢ Determinarea concentrației de metiletilcetonă: solvenți; 

➢ Determinarea concentrației de terțbutanol: solvenți; 

➢ Determinarea concentrației de benzoat de denatoniu: solvenți. 

Echipa de cercetare 6 - BIOTEHNOLOGII & BIOANALIZE 

În cadrul laboratoarelor colegiului se pot efectua următoarele tipuri de analize: 

Analize microbiologice 

➢ Izolarea și identificarea tulpinilor microbiene  

➢ Evaluarea activității antimicrobiene a unor compuși sau materiale 

Degradarea microbiană a unor substanțe și materiale (evaluare în condiții de 

laborator) 

Senzori si biosenzori 

➢ Biosenzori pentru detecția toxinelor, poluanților și metaboliților din mediu și 

produse agro-industriale  

➢ Determinarea activității antioxidante a produselor agro-alimentare. 

Echipa de cercetare 7 - NANOTEHNOLOGII EMERGENTE 

Analize compoziționale și de faze 

Laboratorul poate furniza expertize complete ale compoziției și  structurii pentru  

materiale si pentru produse organice și anorganice (mase plastice, fibre chimice, 

catalizatori, pigmenți, coloranți, îngrășăminte chimice, detergenți, minerale, metale 

și aliaje metalice, mase ceramice, materiale de construcții, materiale recuperate, 

obiecte aparținând patrimoniului cultural, etc.), studii de arheometrie și de 

compatibilitate ale materialelor de restaurare/conservare, precum și analiza 

prezenței poluanților anorganici din diferite matrici, utilizând Difracția de Raze X, 

Fluorescența de Raze X și Spectroscopia de emisie atomică cu plasmă cuplată 

inductiv.  

Analize fizico-chimice în domeniul detergenților și evaluarea proprietăților 

superficiale ale surfactanților 

Laboratorul poate furniza analize fizico-chimice pentru o gamă largă de detergenți 

și produse de curățare de uz casnic sau industrial: 

➢ Determinarea conținutului de substanță activă aniconică; 
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➢ Determinarea valorii pH-ului soluțiilor sau dispersiilor; 

➢ Determinarea conținutului de substanță activă cationică; 

➢ Determinarea conținutului de sulfați anorganici; 

➢ Determinarea indicelui de hidroxil;  

➢ Determinarea conținutului de apă; 

➢ Determinarea conținutului de carbonat;  

➢ Determinarea densității aparente; 

➢ Determinarea conținutului de oxigen activ; 

➢ Măsurarea puterii de spumare; 

➢ Determinarea conținutului de alcalii caustice libere (Săpunuri); 

➢ Determinarea apei și a substanțelor volatile (Săpunuri); 

➢ Determinarea proprietăților de curgere cu ajutorul viscozimetrului rotațional; 

➢ Determinarea conținutului total de alcalii și substanțe grase (Săpunuri); 

➢ Determinarea conținutului de substanțe insolubile în alcool etilic (Săpunuri); 

➢ Determinarea substanțelor nesaponificabile, nesaponificate și a celor 

saponificabile nesaponificate (Săpunuri) 

➢ Determinarea conținutului de clor activ;  

➢ Determinarea conținutului de oxid de fosfor (V) total; 

➢ Determinarea conținutului de cloruri; 

➢ Determinarea conținutului de cloruri (Săpunuri); 

➢ Determinarea alcalinității libere sau a acidității libere;  

➢ Determinarea conținutului de substanțe insolubile în apă. 

 Echipa de cercetare 9 - SISTEME HETEROGENE 

Se pot efectua următoarele tipuri de analize: 

➢ Microscopie electronică ambientală de baleiaj (ESEM) - moduri de operare: 

High Vacuum (<1,3 Pa); Low Vacuum (10-130 Pa); ESEM (130-2600 Pa); SEM + 

EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) 

➢ Dimensiuni de particule (DLS) (0,6-6000 nm): dispersii stabile apoase; dispersii 

instabile apoase; dispersii stabile în solvenți organici; dispersii instabile în 

solvenți organici 

➢ Potențial Zeta: dispersii apoase; dispersii în solvenți organici 
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➢ Spectroscopie FTIR (400 ÷ 4000 cm-1): prin reflectanță (ATR); prin 

transmitanță. 

➢ Spectroscopie UV-Vis (200 ÷ 800 nm) 

➢ Analize termice: DSC, TGA, DMA, Simultan DSC-TGA (SDT) 

➢ Porozimetrie (metoda BET) 

Echipa de cercetare 10 - COLORANȚI FUNCȚIONALI ȘI MATERIALE ÎNRUDITE 

Se pot efectua următoarele tipuri de determinări: 

Activitatea fotocatalitică a suprafețelor 

➢ Determinarea activității fotocatalitice prin metoda degradării albastrului de 

metil. 

Teste de camuflaj – UV-VIS-NIR 

➢ Spectre de reflexie pentru alb în domeniul ultraviolet (UVR) pentru camuflarea 

echipamentelor militare în mediile de zăpadă;  

➢ Spectre de reflexie pentru culoarea verde în domeniul infraroșu (IRR) pentru 

echipamentul militar vopsit. 

Teste pentru vopsele și lacuri 

➢ Măsurători de culoare și calculul diferențelor de culoare.  

Textile — Teste pentru rezistența culorii 

➢ Evaluarea instrumentală a gradului de cedare pe țesături însoțitoare;  

➢ Evaluarea instrumentală a modificării culorii prin compararea cu scara de gri;  

➢ Evaluarea instrumentală față de standardul de alb; 

➢ Rezistența culorilor la lumina artificială: test de decolorare la expunerea la 

lampa cu arc de xenon.  

➢ Rezistența culorilor la intemperii: test de decolorare la expunerea la lampa cu 

arc de xenon.  

➢ Rezistenta culorilor și îmbătrânirea la lumină artificială la temperaturi 

ridicate: test de decolorare la expunerea la lampa cu arc de xenon; 

➢ Detectarea și evaluarea fotocromismului; 

➢ Rezistența culorilor la spălare; 

➢ Rezistența culorilor la spălarea casnică și comercială; 

➢ Rezistența culorilor la curățare uscată; 

➢ Rezistența culorilor la frecare; 
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➢ Rezistența culorilor la apă clorinată (apa din piscine); 

➢ Rezistența culorilor la apă: apă caldă; 

➢ Calculul diferențelor de culoare; 

➢ Rezistența culorilor la agenții de albire; 

➢ Rezistența culorilor la tratamentele termice. 

Textile: Proprietăți de protecție solara UV 

Pigmenți și materiale de umplutură - Metode de dispersare pentru evaluarea 

caracteristicilor dispersiei 

Echipa de cercetare 11 - EVALUAREA ȘI CONSERVAREA PATRIMONIULUI 

CULTURAL 

Se pot efectua următoarele tipuri de analize: 

➢ Determinarea umidității suprafețelor din piatră, lemn, hârtie;  

➢ Determinarea curbelor de histerezis pentru obiecte din lemn; 

➢ Determinarea temperaturii zidăriilor și viteza curenților interiori de aer; 

➢ Determinarea nivelului de zgomot; 

➢ Determinarea conținutului de amoniu din mortare și zidării; 

➢ Determinarea conținutului de azotați și azotiți din mortare și zidării; 

➢ Determinarea conținutului de cloruri din mortare și zidării; 

➢ Determinarea conținutului de crom din mortare și zidării; 

➢ Determinarea conținutului de sulfați din mortare și zidării; 

➢ Determinarea durității acoperirilor pe diverse suprafețe; 

➢ Identificări compuși organici și anorganici din artefacte/suprafețe; 

➢ Determinare parametri cromatici pentru diverse suprafețe; 

➢ Determinarea grosimii de strat ale unor acoperiri pe suprafețe metalice; 

➢ Determinarea rezistivității și gradului de coroziune ale construcțiilor pe bază 

de ciment; 

➢ Determinarea rezistenței la compresiune; 

➢ Teste de comportare la îngheț-dezgheț; 

➢ Teste de cristalizare a sărurilor; 

➢ Determinarea comportamentului electrochimic și coroziunii induse de poluanți 

asupra artefactelor din piatra și metal; 
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➢ Determinarea capacității anti-fouling pentru suprafețe metalice și polimerice; 

➢ Prepararea si furnizarea de soluții si paste adecvate pentru 

conservarea/restaurarea chimica si microbiologica a suprafețelor de 

hârtie/manuscris/lemn/piatră/picturi. 

Echipa de cercetare 12 - COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE POLIMERICE 

Se pot efectua următoarele tipuri de analize in condiții standardizate sau ale 

normelor de aparat, pentru diverse matrici: 

➢ Analiză termogravimetrică (TGA); 

➢ Calorimetrie cu scanare diferențială (DSC); 

➢ Analiză mecanică dinamică (DMA); 

➢ Determinarea proprietăților mecanice la tracțiune pe filme și epruvete 

injectate; 

➢ Determinarea rezistenței la soc; 

➢ Nanoindentare; 

➢ Microscopie de forță atomică (AFM). 

Echipa de cercetare 13 - (CRIO) MICROSCOPIE ELECTRONICĂ DE TRANSMISIE 

Diverse determinări utilizând (crio) microscopia electronică de transmisie - 

(Cryo)TEM, particularizate în funcție de necesitățile beneficiarilor. 

Microscopie Electronică de Transmisie (TEM) 

➢ Bright Field-TEM (câmp luminos); 

➢ High Resolution-TEM (rezoluție înaltă); 

➢ Dark Field-TEM (câmp întunecat). 

Microscopie electronică de Baleiaj prin Transmisie (STEM) 

➢ Bright Field -STEM (câmp luminos); 

➢ Dark Field -STEM (câmp întunecat); 

➢ HAADF (câmp întunecat, inelar, cu unghi înalt). 

Spectrometria de Raze X dispersivă în energie (EDX) 

➢ Punct; 

➢ Linie; 

➢ Cartografiere (hartă). 

Tomografia de electroni 
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➢ Prelevare și procesare date (TEM) 

Microscopie Electronică de Transmisie la termperaturi criogenice (Cryo-TEM) 

➢ Modul Low Dose (expunere minimală); 

➢ Tomografie de electroni. 

 

6.3. Instalații și obiective speciale de interes național 

A) Centrul de cercetări avansate pentru bionanotehnologii – BioNAN 

În cadrul INCDCP-ICECHIM funcționează de la sfârșitul anului 2017 Centrul 

de cercetări avansate pentru bionanotehnologii – BioNAN, care a fost evaluat și 

propus pentru a fi inclus în lista Instalațiilor și obiectivelor speciale de interes 

național (propunere de HG din 20.02.2019 privind instalațiile și obiectivele speciale 

de interes național și aprobarea Listei instalațiilor și obiectivelor speciale de interes 

național finanțate din fondurile ministerului coordonator).   

Centrul de cercetări avansate pentru bionanotehnologii – BioNAN s-a 

format prin gruparea laboratoarelor complementare realizate prin implementarea 

mai multor tipuri de proiecte PN2 de tip „Capacități” și a unui proiect POS.CCE, 

Agri-flux, cod SMIS-CSNR 48695, ID 1938.  

Infrastructura BioNAN a fost inclusă în cadrul RoadMap-ului în categoria 

infrastructurilor de cercetare critice, ca parte a Infrastructurii inter-regionale de 

cercetare trans-disciplinară pentru nanobiotehnologii emergente - RoRIC – NeXT-

BioNAN.  

Infrastructura BioNAN asigură suportul unor activități de cercetare-

dezvoltare necesare atât pentru valorificarea ”inteligentă”, cu valoare adăugată 

mare, a bioresurselor, cât și pentru dezvoltarea unor mijloace inovative pentru 

intensificarea durabilă a producerii de resurse biologice în contextul schimbărilor 

climatice. Datorită aceste duble adresabilități, atât pentru sistemele biologice, cât 

și pentru cele nano (de materiale), o serie de echipamente din cadrul Centrului de 

cercetări avansate pentru bionanotehnologii – BioNAN au caracter de unicitate. 

Această cerință de flexibilitate a determinat caracteristici tehnice unice în țară.  

Un prim exemplu este cel al instalației de (micro)(bio)chimie în flux Syrris, 

model Asia 330 cu modul de extracţie lichid-lichid (FLLEX). In afara acestui 

echipament din componența infrastructurii Bio-NAN nu există în România instalații 

de procesare (bio)chimică în (bio)reactoare microfluidice, prin care să se 

intensifice activitatea de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de inputuri 

inovative pentru producerea resurselor biologice şi pentru (bio)procese de 

valorificare inteligentă a biomasei. Un astfel de sistem are multiple aplicații, de la 

descompunerea biomasei şi procesarea componentelor de bază pentru obținerea de 
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bioproduse (prin procedee chimice, biochimice / catalizate enzimatic şi/sau 

microbiologice), până la sinteza de nanoparticule şi micro-încapsulări de celule. Pe 

un astfel de sistem de (bio)chimie în (micro)flux se pot dezvolta atât de procese 

pentru realizarea inputurilor tehnologice inovative destinate producerii resurselor 

biologice, cât şi pentru valorificarea bioresurselor. 

Un exemplu ilustrativ de utilizare a echipamentului de (micro)(bio)chimie în 

flux este prezentat în fig. 6.1. Prin utilizarea acestui echipament se intensifică 

cercetările asupra proceselor de valorificare inteligentă a fluxurilor laterale din 

bioeconomie, cu obținerea de bioproduse inovative cerute de piață. Tehnologiile 

dezvoltate pe un astfel de sistem sunt relativ simplu de transferat agenților 

economici, pentru că platformele de biochimie microfluidice sunt ușor de ridicat la 

scară, permit o prelucrare precisă şi de înaltă productivitate, cu impact redus asupra 

mediului, au o eficienţa energetică ridicată datorită raportului mare suprafață / 

volum şi necesită costuri de investiție mult reduse comparativ cu abordarea 

tradițională a instalațiilor biochimice integrate. Intensitatea investițională mai mică 

fată de instalații tradiționale de bio-rafinare creste atractivitatea unor astfel de 

sisteme industriale micro-fluidice pentru IMM-uri; se creează astfel un cadru 

favorabil pentru o inovare deschisă / un acces mai larg la transferul tehnologic şi de 

cunoștințe al agenților economici. 

 

Fig. 6.1. Echipamentul de (micro)(bio)chimie în flux Syrris, model Asia 330 cu 

modul de extracție lichid-lichid (FLLEX), care permite intensificarea activităților 

de cercetare industrială destinate bioconversiei sub-produselor agro-industriale în 

bioproduse inovative. 
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 Necesitatea integrării într-o infrastructură destinată concomitent sectoarelor 

de producere şi prelucrare a bioresurselor, şi care include ca echipament lider un 

sistem de microfluidică, determină caracteristici specifice, care conferă unicitate şi 

celorlalte echipamente incluse în infrastructura Bio-NAN. De exemplu reactorul 

tubular hidrogenare, Parr, USA, este un echipament unic în România, destinat 

etapelor finale de procesare a  biomasei prin biorafinare. Biomasa are un conținut 

ridicat de oxigen, care este necesar de a fi eliminat prin hidrogenare, pentru a se 

putea utiliza apoi aceleași procese de prelucrare ca și în cazul petrochimiei. 

Reactorul tubular de hidrogenare (fig. 6.2a) este realizat din  inox cu rezistență 

ridicată  la hidrogen și are următoarele caracteristici: Temperatura maxima de 

operare: 550° C; Presiunea maxima de operare: 3000 psi (aprox. 200 bar); Sisteme 

de încălzire şi de adaptare cu efect catalizator. 

De asemenea, nano-atomizorul BUCHI B-290 (fig. 6.2b) include dispozitive 

de atomizare piezoelectrice şi camere electrostatice de reţinere, pentru a putea fi 

uscate și bio-nano-produse (pentru diferite aplicații, de la agricultură la materiale 

pentru vehicule de transport și centrale eoliene). Caracteristicile tehnice ale acestui 

echipament sunt următoarele: Putere maxima consumata = 2900 W; Condiții de 

mediu:  temperatura 5 – 35°C, umiditate  67 – 80 %; Capacitatea de evaporare 1,0 

litri/ora apă; debitul maxim de aer consumat 35 m3/oră;  gaz pulverizat: aer 

comprimat sau azot - 200 -800 litri/oră; Diametru duza standard  - 0,7 mm; Timpul 

mediu de stationare a particulelor in partea de uscare-atomizare = 1,0 – 1,5 secunde. 

Uscătorul / granulatorul în pat fluidizat include un kit care permite 

prelucrarea a unor cantități mici de bio-produse (până în 2,5 g), permițând o 

intensificare şi o eficientizare a activităților de optimizare a bioproceselor. Presa 

de peletizare permite dezvoltarea unor tehnologii de prelucrare avansată pentru 

creşterea eco-eficienţei diferitelor materiale utilizabile ca inputuri în tehnologiile 

agricole (ca de ex. compostul supresiv sau materialul vegetal cu efect biofumigant, 

care prin peletizare devin mai ușor de transportat şi aplicat) şi este caracterizată 

printr-o flexibilitate ridicată de operare a matriţelor de densificare / peletizare 

(distanțe și viteze variabile, posibilitatea de adăugare de aditivi de peletizare în 

timpul procesului de peletizare). 
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Fig. 6.2. Reactorul tubular Parr (a) și nano-atomizorul Buchi (b), din componența 

Centrului de cercetări avansate pentru bionanotehnologii – BioNAN, care prezintă 

caracteristici de unicitate la nivel național, datorită integrării într-o 

infrastructură cu flexibilitate ridicată, necesară atât și (bio)proceselor de 

valorificare ”inteligentă” a biomasei, cât și pentru realizarea de inputuri 

inovative pentru producerea resurselor biologice. 

 Echipamentele pentru caracterizarea avansată a bio-produselor, a proceselor 

care duc la obținerea bio-produselor şi/sau a acțiunii acestora asupra organismelor-

țintă (crio-microscop electronic de transmisie/  crio-TEM și difractometru de raze 

X) au caracteristici distincte fată de cele de același tip care există în România, 

datorită destinației lor pentru activitățile CDI din domeniul agro-bio-economiei. 

Microscoapele electronice care există în România sunt fie destinate studierii 

materialelor (accentul fiind pus pe înalta rezoluție necesară studierii proprietăților 

materialelor, cum este cazul celor de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Fizica Materialelor, Măgurele, sau la celui de la Institutul National de 

Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA București), fie destinate 

sistemelor biologice (accentul fiind pus pe studierea structurilor celulare specifice 

organismelor vii, cum sunt cele de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Științe Biologice sau de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în 

Domeniul Patologiei şi Științelor Biomedicale "Victor Babeș"). Crio-TEM-ul propus a 

se achiziționa este destinat studierii bioproduselor (şi în special a structurilor 

„inteligente”, care răspund selectiv la factori de mediu specifici, pentru a elibera 

dirijat ingredientele active), şi nu are accentul pus pe rezoluție, ci pe vizualizarea 

tridimensională a componentelor  bio-produselor la nivel supramolecular. 
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Difractometru de raze X este de asemenea specializat pentru bio-produse, 

permițând investigarea sincotronă SAXS/WAXS (SAXS,  small-angle X-ray scattering – 

împrăștierea de unghi mic a razelor X; WAXS, Wide-angle X-ray scattering, 

împrăştierea de unghi mare a razelor X), care  de ex. permite diferențierea 

porțiunilor de biomasă cu aspect 2-D diferit, apărute după pre-tratamentului 

biomasei în vederea biorafinării. 

 Un aspect esențial al bio-produselor propuse a se realiza structura lor 

inteligentă, care să permită  de ex. eliberarea dirijată a compușilor activi. Astfel de 

proprietăți sunt necesare mai ales inputurilor tehnologice în sistemele de producere 

a resurselor biologice, pentru că facilitează dezvoltarea unor sisteme agricole de 

precizie. Un exemplu deja prezentat este cele al structurilor „inteligente” de 

eliberare a betainei, osmoprotectant care creşte rezistenţa plantelor la stres-ul 

hidric, în funcţie de potenţialul apei în sol. Alte exemple sunt bio-produsele 

„inteligente” destinate tratamentului seminţei care să elibereze bio-stimulatorii de 

germinație la atingerea sumei de grade efective pentru dezvoltarea optimă a plantei 

de cultură sau a bio-produselor cu inhibitori biomimetici de nitrificare care să 

elibereze ingredientele active în funcție de nivelul de nitrit din soluţia solului. 

Pentru a se dezvolta astfel de bio-produse cu structuri „inteligente” sunt necesare 

echipamente de caracterizare prin care să se verifice realizarea respectivelor 

structuri. Analiza diferitelor variante de echipamente performante pentru 

caracterizarea avansată a bio-produselor a dus la selectarea unui difractometru de 

raze X de înaltă rezoluție, cu dispozitive ultra-SAXS / WAXS, şi a unui crio-microscop 

electronic de transmisie ca fiind echipamentele CD de maximă flexibilitate, care 

permit caracterizarea optimă a diferitelor tipuri de bio-produse. Echipamentele sunt 

complementare, difractometrul de raze X permițând caracterizarea structurală a 

bio-produselor, iar crio-TEM pe cea morfologică.  Se asemenea aceste echipamente 

sunt complementare altor echipamente existente în cadrul BioNAN, ca de exemplu 

microscopul de baleiaj electronic Fei Quanta. 

Difractometrul de raze X de înaltă rezoluţie cu dispozitive SAXS/WAXS Rigaku 

este pretabil pentru analiza unor probe extrem de diverse, atât lichide cât și solide, 

cu sau fără incluziuni gazoase, care prezintă neomogenităţi de ordinul nanometrilor. 

De asemenea pot fi analizate structuri lamelare sau chiar fractale. In cazul bio-

produselor, difractometrul de raze X de înaltă rezoluție cu dispozitiv SAXS poate 

oferi informații valoroase privind forma şi dimensiunea macromoleculelor / 

ansamblurilor macromoleculare in intervalul 5-25 nm, legate de distante 

caracteristice în bioproduse cu structura parțial ordonată de până la sute de nm, 

sau dimensiune a porilor prin care unele structuri răspuns specific factorilor de 

mediu. Analiza probelor prin SAXS reprezintă o metoda ne-invazivă, iar probele 

necesită doar un minim de condiționare în vederea analizei. In cazul analizei unor 

macromolecule biologice, cum ar fi proteinele sau structurile lignocelulozice, 

difractometrul de raze X de înaltă rezoluție cu dispozitiv SAXS / WAXS selectat are 
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ca avantaje față de cele existente faptul că pot fi analizate și probe ne-cristaline, 

iar perioada de timp necesară determinării unei structuri prin raze X este redusă de 

la luni de zile prin cristalografie la 1..2 zile prin ultra-SAXS/WAXS. Acest lucru este 

posibil şi datorită energiei mari a sursei, de 9 kW, care permite timpi scurţi de 

iradiere cu raze X. Dispozitivul ultra-SAXS existent permite caracterizarea unor 

structuri de 1000 nm, fiind unic pe plan național. Dispozitivul WAXS poate oferi 

informații  și despre componentele anorganice asociate bio-produselor (de la 

nutrienți minerali înglobați în structuri cu eliberare inteligentă până la incluziuni în 

materialul lignocelulozic). Existența unui modul cameră de temperatură – umiditate 

permite caracterizarea structurală a diferitelor bio-produse la diferite temperaturi 

– umidități / activități ale apei. Se obțin astfel datele necesare pentru optimizarea 

proceselor de prelucrare sau a structurilor „inteligente” cu eliberare controlată. 

 Microscopul electronic de transmisie pe crio-probe (crio-TEM), este un 

microscop electronic de transmisie, la care proba analizată este menţinută în gheață 

vitroasă (sistemele vitroase / sticla fiind sisteme cvasifluide şi nu cristaline). Proba 

în gheață vitroasă se obține cu ajutorul unor gaze lichefiate (de ex. etan solid), și 

se menține la temperaturi joase în camera de observare pentru păstrarea stării 

vitroase.  Avantajele crio-TEM sunt date de faptul că proba este întotdeauna în 

soluţie, fără a fi fixată pe o suprafață, deci forma care se observă este cea reală, a 

unor macromolecule / structuri macromoleculare hidratate / în soluție. Se menține 

interacţia hidrofobă, care stabilizează diferitele structuri / ansambluri supra-

moleculare, şi care este implicată în răspunsul specific la factorii de mediu (ca de 

ex. la eliberarea betainei în funcție de potențialul apei). Nu este necesară colorarea 

pentru crearea de zone electrono-dense, deci probele nu au structurile modificate, 

care rezultă din procesele de deshidratare și de colorare cu compuși electrono-

opaci. Este deci posibilă o reconstrucție fidelă 3D a suprafețelor, artefactele și 

falsele contraste fiind mult mai puțin răspândite. Reconstrucția 3D se face din 

imagini 2D obținute cu proba înclinată la diferite unghiuri, echipamentul selectat 

având posibilitatea de a realiza înclinări de până la 80°, cele mai mari posibile în 

acest moment în lume (foarte aproape de limita în care nu mai are loc transmisia 

fascicolului de electroni).  

Alte caracteristici ale  crio-TEM pentru esențiale pentru aplicațiile propuse 

sunt: mod de operare Cryo/Low Dose – este caracteristica principala pe care trebuie 

să o îndeplinească echipamentul, ceea ce-i conferă caracterul maxim de 

specificitate şi unicitate în caracterizarea bio-produselor cu structuri „inteligente”. 

Prin aceasta tehnică se asigură protejarea probelor biologice (care sunt foarte 

sensibile) de deteriorările produse de fluxul de electroni. Prezența unui robot de 

vitrificare în modul de operare Cryo/Low Dose – este absolut necesara, pentru 

pregătirea probelor menținute în gheata vitroasa, care necesita o procedura 

complexa, de înalta precizie si condiții de temperatura extreme. Robotul va asigura 

ușurința si reproductibilitatea pregătirii probelor. Mod de operare STEM – ce este 
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foarte util în cazul probelor biologice, pentru ca permite creșterea contrastului fără 

a fi necesara colorarea probelor pentru crearea de zone electrono-dense. Prin 

urmare probele nu au structurile modificate, care ar rezulta din procesele de 

deshidratare si de colorare cu compuși electrono-opaci. Mod de operare 

spectroscopie EDS – ce permite identificarea in situ a naturii atomilor constituenți 

ai probelor analizate, cât si a gradului local de cristalinitate. Tomografie – permite 

o reconstrucție fidela în 3D a probelor analizate. Prezintă o buna utilizare pentru 

caracterizarea bio-produselor, permițând analiza ultrastructurala a ansamblurilor 

supra-moleculare și a distribuției lor spațiale tridimensionale. 

 Infrastructura BioNAN fost completată prin achiziționarea unui Sistem de 

analize EDX pentru microscopul electronic de baleiaj (SEM) FEI-Quanta200, 

constituit din  modulul EDX și software-ul de analiză și interpretare a datelor.  

Modulul EDX are următoarele caracteristici: este retractabil (mobil); răcirea 

modulului EDS se realizează cu sistem Peltier, fără azot lichid. Rezoluția, conform 

ISO 15632:2012, este de ≤129eV. Prevăzut cu chipset tip SDD cu o suprafață minimă 

de 30 mm2; capacitatea de măsurare: > 300 kcps; Comunicarea se realizează prin 

port USB. Este prevăzut cu kit electronic de achiziție. Permite controlul fasciculului 

de electroni și controlul prin software al deplasării suportului de probă din 

microscop, pe axele XYZ. Prevăzut cu analizor de date, software pentru controlul 

coloanei microscopului și cu monitor LCD de minim 22”. 

Software-ul de analiză și interpretare a datelor efectuează analiza datelor; 

interpretarea şi raportarea datelor; achiziție de tip Linescan; analize multipunct; 

analiză de spectru; contorizarea măsurătorilor; procesarea automată a spectrelor. 

 Centrul de cercetări avansate pentru bionanotehnologii –BioNAN, 

reprezintă o facilitate suport importantă pentru activitatea de cercetare-dezvoltare 

în domeniile strategice ale economiei naționale. Infrastructura BioNAN are un rol 

major în implementarea priorităților de dezvoltare a bioeconomiei în România, în 

concordanță  cu tendințele pe plan european. O problemă fundamentală, intrinsecă 

pentru bioeconomie, mai ales în abordarea ei trans-sectorială de la nivel european 

este cea a sustenabilității , respectiv a găsirii echilibrului optim, pentru a satisface 

în același timp și necesarul de hrană al unei populații în creștere, și cerințele din ce 

în ce mai crescute de biomasă pentru chimicale și energie (pentru a compensa 

resursele fosile, care sunt epuizabile, și a căror utilizare are o amprentă mare de 

carbon). Această problemă este deosebit de importantă pentru România. 

„Potențialul uriaș al agriculturii românești”, menționat în Strategia Națională de 

Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020, este afectat de riscul semnificativ de 

secetă în zonele mari producătoare agricole. Pentru depășirea acestei probleme sunt 

necesare soluții inovatoare din partea sistemului CDI, atât în ceea ce privește 

optimizarea utilizării bioresurselor, cu evitarea conflictului „hrană vs. 

(bio)chimicale / (bio)energie”, cât și în ceea ce privește dezvoltarea unor noi 
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metode și mijloace pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile. 

Infrastructura BioNAN asigură suportul unor activități de cercetare-dezvoltare 

necesare atât pentru valorificarea ”inteligentă”, cu valoare adăugată mare, a 

bioresurselor, cât și pentru dezvoltarea unor mijloace inovative pentru 

intensificarea durabilă a producerii de resurse biologice în contextul schimbărilor 

climatice  

Serviciile noi / îmbunătățite care sunt oferite de infrastrutura BioNAN sunt 

servicii de cercetare și inovare pentru producerea rentabilă și eco-eficientă de: 

nanobiosenzori, suplimente  nutritive / nutraceutice; produse cosmetice / 

cosmoceutice; aditivi furajeri; aditivi (tehnologici) alimentari, inclusiv arome 

naturale; biofertilizanți ți biostimulanți pentru plante, biopolimeri și polimeri 

sintetizați din bioresurse; materiale (bio)plastice nanocompozite, biodegradabile 

sau hidrosolubile; coloranți biocompatibili; biosolvenți și biolubrifianți; inputuri 

inovative pentru agricultură și acvacultură; biogaz și biocombustibili de generația a 

treia. Una din principalele resurse care se vor folosi în cadrul serviciilor CDI oferite 

de infrastructura RoRIC NeXT bioNAN sunt subprodusele lanțurilor valorice din 

bioeconomie (în special din industria alimentară și agricultură – cu un exemplu 

recent intrat în atenția generală, lâna). Infrastructura NeXT bioNAN permite, prin 

serviciile CDI noi / îmbunătățite, dezvoltarea unei abordări sistemice, de re-

valorificare a produselor secundare dintr-un ciclu de producție ca resurse în cadrul 

unui alt proces de producție – fig. 4. Nanoformularea diferitelor bio-produse crește 

semnificativ valoarea de utilizare a acestora (biodisponibilitatea unor bioproduse 

precum suplimentele nutritive, aditivi furajeri sau biostimulanții pentru plante, 

rezistența mecanică în cazul unor bioplastice, alte caracteristici specifice pentru 

diverse utilizări).  

Centrul de cercetări avansate pentru bionanotehnologii –BioNAN este format 

prin integrarea următoarelor laboratoare / infrastructuri: 

I. Infrastructura pentru (bio)tehnologiile de procesare a bioresurselor 

include 6 laboratoare: (1) Laboratorul de Bioproduse; (2) Laboratorul de 

Biocombustibili; (3) Laboratorul de Extracții produse naturale, biomasă; (4) 

Laboratorul de Testare şi Încercări biocombustibili, bioproduse; (5) Laboratorul de 

Biotehnologie şi Bioanaliză; (6) Laborator de (micro)(bio)chimie în flux - sistem 

modular de (bio)chimie în flux cu mini/micro-reactoare. Aceste laboratoare au fost 

amenajate prin intermediul Proiectului PN2 Capacități Mari 2008, intitulat 

"Dezvoltarea Departamentului de Bioresurse prin modernizarea infrastructurii de 

C-D - BIORES" (primele 4 laboratoare), a proiectului PN2 P2 Capacități nr.49/ 2007 

intitulat "Laborator de Biotehnologie și Bioanalize" (următorul laborator) și a 

proiectului POSCCE-A2-O2.2.1-2013-1 "Dezvoltarea infrastructurii existente la 

INCDCP-ICECHIM pentru creşterea competitivității activității de cercetare, 

dezvoltare tehnologică şi inovare în domeniul agro-bio-economiei - AGRI-FLUX" – cod 
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SMIS-CSNR 48695 (laboratorul de micro(bio)chimie în flux). 

II. Infrastructura pentru realizarea de materiale polimerice avansate (nano-

bio-polimerice compozite) include un Laborator de Materiale polimerice 

nanostructurate (realizat cu sprijinul unui proiect FP6-CSA, "Enhancement the 

quality participation at FP6 projects in the polymer nanomaterials field - ENPONA"), 

laboratoare de Nanocompozite pe bază de nanotuburi de carbon, Nanocompozite 

hibride nanostructurate cu rezistență mecanică ridicată pentru aplicații de înaltă 

performanță şi un Centru de expertiză pentru caracterizarea nanocompozitelor 

polimerice. 

III. Laboratorul de condiționare a bio-produselor (nano-atomizor, uscător/ 

granulator în pat fluidizat, granulator/ densificator de tip presă pentru peleți) și 

Laboratorul de caracterizare avansată a bio-produselor (crio-microscopie 

electronică cu versatilitate ridicată, permițând atât caracterizarea materialelor, cât 

şi a sistemelor biologice, difractometru de raze X de înaltă rezoluție cu dispozitiv 

ultra-SAXS/WAXS pentru caracterizarea bio-produselor şi a intermediarilor din 

procesarea bioresurselor) au fost create prin proiectul POS CCE-A2-O2.2.1-2013-1. 

IV. Laboratoarele de teste și încercări au fost create la INCDCP-ICECHIM cu 

suportul unor proiecte CEEX de tip modul IV, fiind complementare laboratoarelor de 

cercetare și inovare. De ex. Laboratorul de fertilizanți și biocide este complementar 

celui de (micro)(bio)chimie în flux (prin care se realizează o serie de ingrediente 

active) și celor de condiționare și caracterizare bioproduse. 

Responsabil/ Director IOSIN: Dr. ing. Cristian PETCU 

Precizăm că Centrul de cercetări avansate pentru bionanotehnologii – 

BioNAN nu a primit finanțare din fondurile special dedicate IOSIN-urilor până la 

sfârșitul anului 2021, deși la evaluarea realizată la începutul anului 2018 a întrunit 

punctajul minim necesar în acest sens. 

B) Infrastructura de Cercetări Chimice Aplicate pentru Dezvoltare Durabilă 

în domeniul Mediului, Energiei și Schimbărilor Climatice -   

La competiția organizată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în 

2021 pentru actualizarea Foii de Parcurs Naționale (Road Map)  a  Infrastructurilor 

de Cercetare a fost propusă ”Infrastructura de Cercetări Chimice Aplicate pentru 

Dezvoltare Durabilă în domeniul Mediului, Energiei și Schimbărilor Climatice -  

”. Această infrastructură a obținut un punctaj foarte bun și a fost 

acceptată pentru a fi inclusă în Foaia de parcurs naționala a IC.

Scopul infrastructurii de cercetare CHEM4EM este de a răspunde obiectivelor 

de dezvoltare durabilă și specializare inteligentă asumate de România prin 

dezvoltare de materiale și soluții avansate, bazate pe procedee specifice chimiei 

verzi, pentru reciclarea deșeurilor, valorificarea subproduselor industriale, stocarea 

energiei termice/electrice, producerea de biogaz/energie verde, stocarea 
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hidrogenului, reducerea emisiilor de GES, captarea și sechestrarea dioxidului de 

carbon. 

Infrastructura CHEM4EM contribuie în mod real la toate obiectivele principale 

ale Strategiei Naționale CDI (SNCDI) definite de OG 57/2002, cu accent pe: 

- Susținerea dezvoltării economice – prin sprijinul tranziției de la 

competitivitatea bazată pe costuri la cea bazată pe inovare, dezvoltând 

tehnologii și servicii care permit progresul pe lanțurile de valoare – prin 

dezvoltarea de noi tehnologii de reciclare și de obținere de materiale 

inovative pentru producerea/stocarea energiei, cu respectarea principiilor 

economiei circulare 

- Integrarea în comunitatea științifică internațională – prin formarea de 

parteneriate internaționale și accesarea de fonduri europene și internaționale 

în domeniul dezvoltării de materiale și soluții inovative pentru reciclarea, 

valorificarea, materialelor pentru energie și mediu; prin politici de open acces 

pentru cercetători și organizații care doresc să utilizeze infrastructura  

- Dezvoltarea resursei umane – prin atragerea și specializarea tinerilor 

cercetători în lucrul cu tehnici și echipamente de cercetare complexe, de 

ultimă oră; prin găzduire de stagii de specializare / doctorale / postdoctorale 

- Dezvoltarea bazei materiale – prin extinderea si modernizarea infrastructurii 

actuale a CHEM4EM și formarea unei infrastructuri unice la nivel național care 

are scopul de face saltul de la cercetarea fundamentală la cercetarea 

industrială și dezvoltarea experimentală și de a veni în sprijinul 

întreprinderilor interesate în valorificarea deșeurilor, în creșterea valorii unor 

materiale prin funcționalizări/modificări inteligente, în dezvoltarea unor 

soluții/materiale pentru producere de energie sau combustibili, pentru 

stocarea energiei electrice/termice, pentru reducerea emisie de gaze cu 

efect de sera, etc.  

Infrastructura de cercetare CHEM4EM răspunde obiectivului specific al 

specializării inteligente de concentrare a resurselor în domenii de cercetare și 

inovare cu relevanță economică. 

Infrastructura de cercetare CHEM4EM contribuie nu numai la realizarea 

obiectivelor RIS 3 din regiunea București Ilfov în domeniul de specializare inteligentă 

”Materiale avansate”, dar și obiectivelor tuturor celorlalte regiuni și, având în 

vedere etapele de consultare publică pentru elaborarea Strategiei Naționale de 

Cercetare Inovare și Specializare Inteligentă (SNCISI), apreciem că va răspunde și 

obiectivelor de specializare inteligentă de la nivel național. 

Infrastructura CHEM4EM oferă următoarele servicii în domeniul materialelor 

pentru Energie și Mediu, obținute prin procedee chimice: 
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➢ servicii de cercetare / proiecte comune 

de cercetare 

➢ servicii dezvoltare și/sau inovare 

➢ servicii transfer tehnologic și asistență 

tehnică 

➢ servicii  analize / caracterizări / testări 

/ încercări 

➢ stagii formare profesională 

/specializare  

 

 

Infrastructura CHEM4EM are caracter de unicitate la nivel național prin 

combinația de echipamente și instrumente complexe, care împreună cu expertiza 

resursei umane care o deservește,  furnizează soluții/servicii la TRL-uri ridicate, 

eficiente, inovatoare, personalizate si durabile la problemele/provocările legate de 

reciclare și dezvoltare de materiale avansate cu aplicații în domeniul mediului și 

energiei, având la bază procedee și tehnologii chimice.  

CHEM4EM facilitează:  

(i) depășirea unor bariere științifice în domeniul materialelor inovative prin 

cercetări la frontiera cunoașterii;  

(ii) dezvoltarea de produse durabile si reutilizabile/reciclabile;  

(iii) accesul integrat și coordonat a parților interesate la echipamente de 

cercetare – dezvoltare de ultimă generație;  

(iv) schimbul larg de cunoștințe și tehnologii între diferitele discipline care 

contribuie la dezvoltarea de materiale pentru o economie circulară;  

(v) înțelegerea mai bună a implicațiilor socio-economice și creșterea 

competitivității diferitelor industrii. 

Ansamblul de echipamente deja existente ale CHEM4EM, împreuna cu cele care 

urmează a fi achiziționate pentru extinderea infrastructurii vor permite o abordare 

holistică, din punct de vedere chimic, în ceea ce privește reciclarea 

deșeurilor/valorificarea subproduselor industriale și dezvoltarea de materiale 

inovative reciclabile cu aplicații în domeniul mediului și  energiei. 

Prin extinderea / modernizarea infrastructurii CHEM4EM se estimează că va 

crește participarea României la programul cadru HORIZON Europe, precum și în alte 

programe de colaborare bilaterale / internaționale în următoarele domenii: 

o Dezvoltare de tehnologii de ”green chemistry” pentru reciclarea deșeurilor 

polimerice 
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o Dezvoltarea unor materiale cu grad ridicat de reciclabilitate  

o Dezvoltarea de procedee de funcționalizare / modificare a suprafețelor 

pentru diverse aplicații de mediu (adsorbție contaminanți/poluanți, 

eliberarea controlată a unor principii active, creșterea hidrofobicității, 

adsorbție de gaze cu efect de seră, materiale pentru senzori (bio)chimici, 

etc) 

o Dezvoltarea de materiale inovative cu aplicații în domeniul energie și 

schimbări climatice (panouri fotovoltaice, pile de combustie, baterii, 

transport / stocare hidrogen, materiale pentru industria automotive, 

materiale termoizolante, etc) 

o Dezvoltarea de materiale  inteligente, care își pot schimba proprietățile 

într-o manieră controlabilă (printare 3D/4 D) 

o Metode avansate de caracterizare, testare și încercare a unor materiale 

complexe în vederea oferirii de soluții pentru noi tehnologii de reciclare, 

de modificare a proprietăților materialelor, de optimizare a proceselor de 

producție, etc. 

De asemenea, infrastructura CHEM4EM va intra în parteneriate la nivel 

național, atât cu alte organizații de cercetare (publice sau private), cât și cu agenți 

economici pentru accesarea de fonduri naționale prin intermediul competițiilor ce 

vor fi lansate în cadrul PNCDI IV, POCIDIF, PNRR, Planurilor Sectoriale, etc. 

Responsabil/Director CHEM4EM: Dr. Mihaela DONI 

C) Infrastructura integratoare pentru fuziunea datelor digitale complexe 

pentru identificarea, cartarea si evaluarea bunurilor culturale - 

DATAFUSIONART 

La competiția organizată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în 

2021 pentru actualizarea Foii de Parcurs Naționale (Road Map)  a  Infrastructurilor 

de Cercetare a fost propusă ” Infrastructură integratoare pentru fuziunea datelor 

digitale complexe pentru identificarea, cartarea si evaluarea bunurilor culturale 

-  DATAFUSIONART” de către consorțiul format din Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000 și Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București. Această infrastructură 

a obținut un punctaj foarte bun și a fost acceptată pentru a fi inclusă în Foaia de 

parcurs naționala a IC. 

Domeniul patrimoniului cultural reprezintă un sector dominat de aspectele 

etice și care trebuie să rămână fidel principiilor care îl guvernează, dar, de 

asemenea, trebuie ca toți specialiștii din acest domeniu să fie conștienți de 

importanța sa în mediul economic. Asta înseamnă, în primul rând, convingerea 
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scepticilor, folosind propria lor terminologie, de faptul că domeniul patrimoniului 

cultural este un subset al întregii economii, nu un rezervor plin de intenții bine.  

Scopul acestei infrastructuri este de a facilita fuziunea oricărui tip și format 

de date digitale (imagistice sau spectrale) într-un model integrator de caracterizare 

a unui bun cultural sau artistic. Modelul poate avea diferite forme de prezentare: 

bază de date complexă, model multi-strat geo-referențiat pentru cartarea 

suprafețelor, model digital 3D accesibil online cu proiecții pe suprafață a 

distribuțiilor de compuși/elemente/caracteristici. Acest tip de serviciu se adaptează 

conform cererii, studiului de caz dar mai ales în funcție de tipurile de date furnizate 

modelului. Infrastructura propusă are caracter open access, fiind gândită astfel încât 

să permită, pe de o parte, accesul persoanelor din exterior la funcțiile sale de 

operare, iar pe de altă parte, la rezultatele obținute, în diferite forme/stadii.  

Posibilitatea de a identifica rapid și neinvaziv orice anomalie care poate 

compromite integritatea obiectelor de patrimoniu, precum și capacitatea de a 

recunoaște restaurările anterioare, înlocuirile și alte modificări care au avut loc de-

a lungul timpului, într-un mod preventiv, neinvaziv, este crucială în contextul 

intervențiilor pentru conservarea și protecția acestora. 

Tehnicile bazate pe radiații sunt instrumente fundamentale pentru 

caracterizarea și înțelegerea materialelor de natură diferită, inclusiv a celor 

relevante pentru patrimoniul cultural. Atât știința conservării, cât și arheometria, 

pot profita pe larg de informațiile furnizate de tehnicile analitice non distructive. 

Sarcina lor principală este să analizeze materialele și obiectele așa cum sunt inserate 

într-o linie de timp, adică să interpreteze evoluția materialului în timp de la 

materiile prime naturale, prin procesele de producție și transformare create de om, 

utilizarea lor, difuzarea lor și consum, până la eliminarea lor, degradarea sau poate 

conservarea lor în colecțiile culturale.  

În ultimele decenii, conceptul de sustenabilitatea economică a dezvoltat și 

generalizat parametrii antropologici și antropocentrici, care până de curând erau 

trecuți cu vederea prin gândirea economică tradițională. Acesta este de asemenea 

reflectată în toate rapoartele recente ale unor organizații internaționale precum 

UNESCO, OECD și Consiliul Europei, care recunosc pe deplin valoarea socio-

economică a patrimoniului cultural.  

Se estimează că infrastructura prevăzută va avea impact în mai multe domenii 

strategice: cultural, educațional, economic, social.  

În primul rând, referitor la impactul cultural, infrastructura va permite o mai 

bună exploatare a datelor din domeniul științelor patrimoniului și a integrării 

acestora într-o viziune comună, care să permită o mai bună exploatare și întreținere 

a bunurilor de patrimoniu, ceea ce în schimb, poate permite o mai bună diseminare 

a bunurilor de patrimoniu către publicul de specialitate și publicul larg.  
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Impactul asupra domeniului educației este reflectat de influxul crescut de 

personal cu abilități nou dobândite în ceea ce înseamnă fuziunea de date de 

patrimoniu și evaluarea bunurilor de patrimoniu cultural (un domeniul 

pluridisciplinar, care este încă deficitar în România), deci crearea de experți în 

domeniu, ceea ce poate avea impact și din punct de vedere socio-economic, prin 

stimularea pieței forței de muncă. 

Impactul economic al infrastructurii cunoaște două planuri: impactul 

economic asupra instituțiilor din consorțiu, precum și impactul economic general la 

nivelul întregii societăți. 

Prin abordarea unor cercetări complexe, cu puternică aplicabilitate în 

domeniul protecției patrimoniului, s-au adus contribuții importante la creșterea 

competitivității instituțiilor din consorțiu, dovedită prin implementarea unui număr 

ridicat de proiecte de cercetare, utilizând această infrastructură. De asemenea, 

instituțiile din consorțiu efectuează studii analitice contra-cost în domeniul de 

expertiză; cu toate acestea, numărul relativ scăzut al posibililor beneficiari, precum 

și fondurile reduse avute de aceștia la dispoziție poate ridica problema 

sustenabilității infrastructurii.  

Impactul economic la nivel general poate fi evaluat și prin identificarea 

corectă a metodelor de restaurare/conservare, reducând astfel costurile asociate 

unor intervenții repetate. În plus, indirect, infrastructura contribuie la impactul 

economic general al patrimoniul cultural, prin apariția și creșterea locurilor de 

muncă asociate, dar și având în vedere beneficiile turismului cultural (creșterea 

produsului intern brut). 

Având în vedere specificul de nișă căruia i se adresează infrastructura, 

impactul social este major, prin încurajarea turismului cultural, prezervarea 

patrimoniului cultural, creșterea gradului de vizibilitate a obiectelor aparținând 

patrimoniului cultural, precum și posibilitatea de internaționalizare mai rapidă a 

acestora.  

Aspectele sociale adresate pot fi rezumate astfel: 

➢ Crearea unor noi locuri de muncă și deschiderea unor noi direcții de 

cercetare, cu implicații pe termen mediu și lung asupra asigurării 

stabilității și perfecționării personalului, în condițiile în care 

subfinanțarea cercetării din fonduri publice este deja evidentă; 

➢ Creșterea gradului de protecție a patrimoniului cultural; 

➢ Scăderea riscului de aplicare a unor tratamente incorecte; 

➢ Evidențierea perspectivei de creștere a cercetării științifice prin noi 

oportunități de participare a tinerilor în programe de cercetare și 

crearea a noi locuri de muncă; 
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➢ Dezvoltarea turismului cultural, cu toate beneficiile sociale asociate 

acestuia. 

Politica de acces este elaborată în cadrul procedurilor interne ale instituțiilor 

din consorțiu. Utilizatorii vizați sunt instituțiile muzeale din țară și din străinătate, 

precum și restauratori independenți. Accesul se face fie prin intermediul comenzilor 

directe (negociate individual, în funcție de tipul și complexitatea obiectelor), fie în 

cadrul unor contracte de colaborare.  

Se are în vedere elaborarea unei proceduri de acces de tip open-access pentru 

utilizarea infrastructurii, dar și a rezultatelor, prin deschiderea către grupuri de 

cercetare din alte instituții, sub rezerva cadrului legal (de exemplu, în cazul 

echipamentelor utilizând radiații ionizante, permis de exercitare CNCAN). 

Expresiile de interes transmise la momentul depunerii propunerii sunt 

elocvente privind interesul față de infrastructură, ilustrând interesul unor potențiali 

utilizatori, atât naționali, cât și internaționali, precum Universitatea din Viena, 

Universitatea Pablo de Olavide, Universitatea Politehnica din București, Muzeul 

National al Taranului Roman, Asociația Restauratorilor și Conservatorilor din 

România.  

Responsabil ICECHIM DATAFUSIONART: Dr. Habil. Radu Claudiu FIERĂSCU 

 

6.4. Instalații experimentale / instalații pilot. 

În cadrul ICECHIM au fost dezvoltate și menținute o serie de instalații 

experimentale / pilot, care supt prezentate mai jos. 

1) SPIN-OFF INSTITUȚIONAL - INSTALAȚIE PILOT DESTINATĂ 

MICROPRODUCȚIEI DE BIOFLUIDE ECOLOGICE CU UTILIZĂRI INDUSTRIALE 

(administrator spin-off dr. ing. Sanda VELEA) 

La sfârșitul anului 2018 a fost finalizată instalația destinată microproducției 

de biofluide ecologice cu utilizări industriale. Această instalație a fost realziată la 

spin-off-ul instituțional al INCDCP-ICECHIM, SolvAgroMed S.R.L. Mediaș.  

Spin-off-ul SolvAgroMed a derulat, în cadrul Programului operațional POC 

2014-2020, Axa prioritară CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării 

afacerilor, proiectul ‘Biofluide ecologice cu utilizari industriale”, proiect finanțat 

cu 200.000 Eur, al carui obiectiv principal a constat în dezvoltarea unor tehnologii 

innovative de producere a unor bio-fluide industriale de către Solvagromed, prin 

valorificarea deșeurilor de materii grase provenite din rețeaua de fast-food-uri si 

restaurante si prin utilizarea unor materii prime produse din biomasa (bio-etanol si 

acid lactic). Ȋndeplinirea acestui obiectiv general a implicat realizarea unei instalatii 

universale / cu versatilitate ridicată, în valoare de cca 70.000 euro, pentru producția 

experimentală a solvenților ecologici, ca și a unor degresanţi ecologici, precum şi a 
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unor fluide ecologice de răcire şi de ungere. Problema tehnică pe care o rezolvă 

aceste produse inovatoare este ȋnlocuirea solvenţilor clasici de provenienţă 

petrolieră (precum: toluen, xilen, acetat de butil), cu solventi ecologici, complet 

biodegradabili, in diverse formulari industriale, lacuri si vopseluri, pesticide, 

cerneluri, rasini, etc cu multiple utilizări ȋn industria de lacuri şi vopsele, cerneluri 

tipografice, etc. 

Prezentarea video a instalației este disponibilă pe canalul YouTube al 

institutului, la adresa https://www.youtube.com/watch?v=LH98DGyTIgM.  

 

2) INSTALAȚIE EXPERIMENTALĂ INTEGRATĂ BIOGAZ-MICROALGE 

În cadrul Proiectului Complex 32PCCDI/2018 - CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A INSTALAȚIILOR DE BIOGAZ PRIN ELABORAREA SISTEMULUI INTEGRAT: 

BIOGAZ-MICROALGE-BIOCOMBUSTIBILI, ÎN CADRUL CONCEPTULUI DE BIORAFINARE 

(ALGALBIOGAZCONCEPTENERGIE) ICECHIM dezvoltă la partenerul INCDSZ Brașov o 

instalație experimentală integrate biogaz – microalge. 

Elemente componente ale instalației:  

✓ Digestor 5 m3, utilaj customizabil, material PAFS (polistiren armat cu fibra 

de sticla); 

✓ Vas colectare digestat, 200 L, material PAFS; 

✓ Vas colectare digestat lichid, 200 L, material PAFS; 

✓ Vas preparare solutie nutrienți, 500 L, material PAFS; 

✓ Vas absorbție CO2 in solutie nutrienți, 500 L, material PAFS; 

✓ Vas recoltare (depozitare/sedimentare) suspensie algală, 500 L, material 

PAFS; 

✓ Vas colector apa filtrata, 500 L, material PAFS; 

✓ Vas omogenizare substrat mobil, 500 L, material PAFS. 

✓ Bazin de cultivare microalge, capacitate 10 m3, material PAFS. 

Elaborarea design-conceptului pentru realizarea unei instalații integrate 

biogaz-microalge s-a realizat de către Coordonatorul Proiectului Complex, INCDCP-

ICECHIM, in colaborare cu serviciul de consultanta tehnica achiziționat in cadrul 

contractului nr. 38/04.06.2018. Amplasarea instalației experimentale in incinta 

INCDCSZ-Brașov, respectiv sera nr. 8, reprezintă o oportunitate prin existenta sursei 

de materii prime, substratul pentru co-digestie, si prin posibilitatea utilizării 

spațiului din sera nr. 8 pentru montarea echipamentelor ce compun instalația 

demonstrativă, și anume:  

• Component 1: „Instalație digestie anaeroba” (ce include si „Instalația de 

prelucrare mecanica substrat pentru digestie„) – cu producere de biogaz și 

obținere de digestat; 

https://www.youtube.com/watch?v=LH98DGyTIgM
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• Component 2: „Sistem cultivare microalge” (ce include și „Echipament 

preparare soluție nutrienți” ca si „Sistem recoltare biomasa algală”) – cu 

obținere de biomasă algală umedă. 

Design-conceptul instalației experimentale de producere biogaz si tratare 

digestat lichid prin utilizare microalge prezinta modalitatea de execuție si utilizare 

a acestei instalații - model experimental,  privind producerea de biogaz si respectiv 

cultivarea de microalge cu purificarea concomitenta a digestatului lichid rezultat, 

fluxul de productie si tehnologia de aplicat cu faze, operatii de digestie anaeroba, 

prelucrare mecanica substrat pentru digestie, preparare solutie nutrienti, cultivare 

alge - cu utilizarea digestatului obtinut din instalatia de biogaz, recoltarea si 

separarea biomasei algale.  

Pe baza analizei tehnologice facute, a schemei de flux tehnologic, a bilantului 

global si respectiv conform schemei tehnologice si de automatizari / schemei de 

legaturi tehnologice (elemente tratate /prezentate in capitolele lucrarii anexate) - 

se propun utilajele, echipamentele necesare (tehnologice si de automatizari) ce 

formeaza instalatia experimentala in ansamblul ei. Se face, de asemenea, o 

propunere de lay-out a acestor echipamente, cu amplasarea instalatiei in sera nr. 8 

(in spatiul de 6x30 m), aflata la INCDCSZ Brasov – Partenerul P3 in cadrul Proiectului 

Complex. Conform configuratiei determinate pentru noua unitate - Instalația 

experimentala, amplasata in sera la Brasov - s-au stabilit cerințele tehnice 

constructive cu nominalizarea lucrărilor de C+M de: arhitectura - construcții, 

instalații electrice, instalații sanitare ca si cele de montaj tehnologic - montaj 

utilaje si conducte. O estimare a costurilor de investitie - prezentate in finalul 

lucrarii - pot da imaginea efortului financiar necesar pentru realizarea instalației 

experimentale de producere biogaz si tratare digestat lichid prin utilizare microalge. 

 
Fig. 6.3. Schema instalației experimentală integrata biogaz-microalge 

 Prezentarea video a instalației este disponibilă pe canalul YouTube al INCDCP-

ICECHIM, la adresa https://www.youtube.com/watch?v=o-MD62ovisU.  

https://www.youtube.com/watch?v=o-MD62ovisU
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3) INSTALAȚIE EXPERIMENTALĂ PENTRU CULTIVAREA MICROALGELOR ÎN 

REGIM CONTINUU - Fotobioreactor tubular Phyta Platforma – 200L 

Descriere generala: 

Fotobioreactorul Phyta-Platform (Tampa, FL, USA) este un sistem continuu, 

total automatizat, pentru cultivarea microalgelor in sistem închis. Toți parametrii 

procesului sunt monitorizati in pemanenta si controlati prin intermediul unui panou 

de control. Raza tuburilor este optimizata pentru a asigura adâncimea oprima de 

penetrare a luminii in suspensia microalgala. Tuburile sunt confectionate din 

policarbonat. Distribuția tuburilor este de asemenea optimizata pentru a maximiza 

expunerea la lumina. Instalatia prezinta un sistem de auto-curățare continua compus 

din bile de dimensiuni mici care previn adeziunea microalgelor pe pereții tuburilor, 

adeziune care ar cauza limitarea pătrunderii luminii in suspensia microalgală. 

Caracteristici:  

• Capacitate totală utilă a fotobioreactorului (unitate fotosinteză + tanc 

recirculare): 200 L;  

• - dimensiunile unităţii de fotosinteză: 2435x1100x2279 mm;  

• Suprafaţa de iluminare: 5,28 m2;  

• - Sistem modular sterilizabil, compus din 42 de tuburi orizontale, din material 

polimeric (policarbonat) cu DxL= 28x2435 mm;  

• Pompă de recirculare cu debit variabil 0-100L/min;  

• pompă peristaltică introducere nutrienţi, debit varibil, maxim  5 L/min;  

• Lampă fluorescentă LED, 330W;  

• modul de tip membrană pentru barbotare gaze cu CO2, suprafața de barbotare 

=2500 cm2, număr pori = 3200;  

• Electrovalvă cu două căi din oțel inox, temperatura de operare -20...+180ºC, 

presiune 6 - 145 psi, bobină clasa H, IP65, putere 20W;  

• Schimbător de căldură tip răcitor, debit minim 30L/ min; capacitate de răcire 

estimată: 475 – 680 L, serpentină cu DxHxL = 76x190x 229 mm;  

• Panou de control pentru senzorii de pH, densitate optică, oxigen dizolvat, 

conductivitate, temperatură, debit CO2. 
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Fig. 6.4. Fotobioreactor  – 200L 

4) INSTALAȚIE EXPERIMENTALĂ PENTRU DIGESTIA ANAEROBĂ A FLUXURILOR 

SECUNDARE DIN AGRICULTURĂ 

Caracteristicile digestorului:  

• Material: poliester armat cu fibra de sticla (PAFS); 

• Capacitate totală utilă a digestorului: 30 L;  

• Pompă peristaltică recirculare substrat, debit varibil, maxim  5 L/min;  

• Senzor de temperatura, introdus in substratul de digestie;  

• Colectarea biogazului se face in baloane colectoare de gaz;  

• Se măsoară zilnic compoziția biogazului (CH4, CO2, O2, H2S, etc) si volumul de 

biogaz produs (L/h). 

 

Condiții de lucru: 

• Timpul de staționare a substratului in reactor difera in functie de compozitia 

substratul alimentat. 

• Temperatură stabilă, cuprinsa in intervalul 20-45C pentru digestia mezofila 

(optim 30-38C) sau chiar pana la 70C, pentru digestia termofila (optim 49-57C). 

• Condiții de lucru strict anaerobe.  

• Omogenizarea substratului pe parcursul procesului de digestie anaeroba - 

pompa peristaltica ce recircula in mod continuu substratul. Pe traseul acestei 

pompe de recirculare sunt montate doua ștuțuri pentru alimentare cu substrat 

proaspat, respectiv evacuare digestat. 
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• Substratul de alimentare trebuie sa fie umed – pompabil.  

• Materialul vegetal poate avea conținut variabil de solide, însă acestea trebuie 

sa fie bine mărunțite, astfel încât suspensia ce va fi alimentata sa fie fluida si 

sa poată fi recirculata de o pompa peristaltica prevăzută cu un furtun de 

diametru 1 cm.  

• După epuizarea substratului alimentat initial, se asigura continuitatea 

procesului de digestie anaeroba pentru obținere de biogaz prin inlocuirea unei 

parti de substrat epuizat cu substrat proaspăt. 

 

Fig. 6.5. Instalație experimentala de digestie anaeroba – 30L. 
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5) PROTOTIP PENTRU RECOLTAREA ÎN REGIM CONTINUU A BIOMASEI 

MICROALGALE PRIN PROCESE DE ELECTROCOAGULARE-FLOCULARE 

 

Fig. 6.6. Schița prototipului echipament  pentru electrocoagulare-floculare-

sedimentare: 1- teava PVC; 2-flansa; 3-anod de sacrificiu din aluminiu; 4- catod de 

aluminiu; 5- racord de intrare pentru masa microalgală; 6- racord de iesire pentru 

masa microalgală dupa electrofloculare 

Echipamentul prototip de electro-coagulare-floculare descris în Fig. 6.6, 

compus dintr-o țeavă/tub din PVC cu lungimea de 850mm, diametrul interior 96 mm, 

avand grosimea peretelui de 6 mm, având flanșe din poliamida la ambele capete cu 

electrozi si un racord (diametru ½”) de alimentare cu masa microalgală la un capăt 

si de evacuare (diametru  ½”) la celălalt capăt. Volumul util al echipamentului este 

de cca. 6200 cm3, prevăzut cu un electrod central din aluminiu (electrod de 

sacrificiu, anod) dispus central, având diametrul de 12 mm, si patru electrozi din 

aluminiu cu diametrul de 8 mm dispuși radial la distante egale de electrodul central. 

Electrozii sunt conectați la o sursa electrica de curent continuu cu posibilitate de 

reglare a tensiunii electrice in domeniul 0-24V si a curentului electric intre 0-10A. 

Sistemul asigura o eficienta de recuperare a biomasei microalgale de peste 90% si 

un  factor de concentrare de minim 5. 
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Fig. 6.7.  Schița instalației pentru electrocoagulare-floculare-sedimentare: A – 

suspensie microalgală; B, C – suspensie microalgală concentrată;  1- vas pentru 

suspensie microalgală; 2- pompă pentru suspensie microalgală; 3- reactor 

electrocoagulare prevăzut cu electrozi; 4 – sursă electrică reglabilă de curent 

continuu; 5 - vas separator pentru suspensie microalgală coagulată. 

 

6) PROTOTIP PENTRU OBTINEREA FILAMENTELOR POLIMERICE PENTRU 

IMPRIMAREA 3D / 4D  

În cadrul ICECHIM, a fost realizat un prototip pentru obținere, calibrare si rolare 

filamente polimerice pentru imprimare 3D/4D (metoda filamentului topit). 

Prototipul este reprezentat de un  reometru Gotffert prevăzut cu  duze cu diametru 

impus de imprimarea 3D/4D si de o linie prototip pentru calibrare – racire – rolare 

filamente cu capacitatea de 1 kg.ora. Filamentele realizate pe aceasta linie au o 

buna comportare la printare întrucât au ovalitatea si toleranta diametrului conforme 

cu cerințele imprimării 3D/4D. In prezent linia se poate folosi pentru testarea 

capabilității oricărui material polimeric de profilare in filament 3D/4D. In tara nu 

exista linii de acest tip. Exista o singura linie de fabricație la scara care are 

capacitatea de 10 kg/ora filamente 3D/4D.   

Fig. 6.8. Prototip pentru obținerea filamentelor polimerice pentru imprimarea 3D/4D 
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6.5. Echipamente relevante pentru CDI1 

În tabelul următorul sunt prezentare echipamentele cu valoare achiziție 

mai mare de 100.000 Euro. 

Tabelul 6.5. Echipamente cu valoare de achiziție mai mare de 100.000 Euro 

N
r.

 c
rt

. 

DENUMIREA 

ECHIPAMENTELOR 

DESTINAȚIE 

UTILIZARE VALOARE  

[MII LEI] 

AN 

ACHIZIȚIE 
CD 

TESTE / 

ANALIZE  

1 

APARAT TESTARE 

NANOMECANICA MODEL 

TI PREMIER 

CD   577 2016 

2 

CRIO-MICROSCOP 

ELECTRONIC DE 

TRANSMISIE 

CD   5.754 2015 

3 

DIFRACTOMETRU DE 

RAZE X DE INALTA 

REZOLUTIE 

CD ANALIZE 2.150 2015 

4 
SISTEM DE BIOCHIMIE 

IN MICROFLUX 
CD   661 2014 

5 

CROMATOGRAF DE 

LICHIDE CUPLAT CU 

SPECTROMETRU 

CD ANALIZE 514 2011 

6 

SISTEM DE EXTRACTIE 

CU FLUIDE 

SUPERCRITICE 

CD 
  

  
348 2011 

7 
REACTOR TUBULAR DE 

HIDROGENARE 
CD 

  

  
356 2011 

8 MICROSCOP AFM CD   467 2010 

9 

SISTEM DE ANALIZE 

TERMICE SI MECANO-

TERMICE 

CD ANALIZE 700 2008 

10 

SISTEM DE 

CARACTERIZARE 

REOLOGICA IN 

TOPITURA 

CD 
  

  
1.138 2008 

11 
APARAT DE 

CARACTERIZARE 
CD 

  

  
431 2008 

 
1 se detaliază pentru echipamentele cu valoare de inventar mai mare de 100 000 EUR (denumire echipamente, valoare de 
inventar, grad de exploatare etc),  anexa 4 la raport de activitate (în format Excel conform Tabel anexat). 
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N
r.

 c
rt

. 

DENUMIREA 

ECHIPAMENTELOR 

DESTINAȚIE 

UTILIZARE VALOARE  

[MII LEI] 

AN 

ACHIZIȚIE 
CD 

TESTE / 

ANALIZE  

FIZICO-MECANICA 

INSTRON 

12 
MICROSCOP 

ELECTRONIC QUANTA 
CD 

  

  
899 2005 

13 REOMETRU HIBRID CD ANALIZE 445 2020 

TOTAL  114.440  

 

6.6. Infrastructură dedicată microproducției/prototipuri etc 

Așa cum a fost prezentat la secțiunea 6.4. ICECHIM deține în cadrul spin-off-

ului instituțional, SolvAgroMed S.R.L. Mediaș o instalație universală / cu versatilitate 

ridicată, în valoare de cca 70.000 euro, pentru producția experimentală a solvenților 

ecologici, ca și a unor degresanți ecologici, precum și a unor fluide ecologice de 

răcire și de ungere. 

Fig. 6.7.  Vedere de ansamblu a instalației destinată microproducției de fluide 

ecologice. 

Problema tehnică pe care o rezolvă aceste produse inovatoare este înlocuirea 

solvenților clasici de proveniență petrolieră (precum: toluen, xilen, acetat de butil), 

cu solvenți ecologici, complet biodegradabili, in diverse formulări industriale, lacuri 
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și vopseluri, pesticide, cerneluri, rășini, etc cu multiple utilizări în industria de lacuri 

și vopseluri, cerneluri tipografice, etc. 

 

6.7. Măsuri2 de creștere a capacității de cercetare-dezvoltare corelate cu 

asigurarea unui grad de utilizare optimă a infrastructurii de CDI (se 

precizează beneficiarii infrastructurii de CDI pe categorii de facilități). 

Strategia de dezvoltare a INCDCP-ICECHIM (elaborată în conformitate cu 

direcțiile de dezvoltare a spațiului național al cercetării, definite în cadrul PNCDI 

III, principiile strategice incluse în cadrul Programului Horizon Europe, în deplină 

corelare cu Planul Național de Reformă 2021 și cu propunerile din cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență) este construită prin raportare la cele trei 

sarcini principale ale unui institut de cercetare-dezvoltare: (i) producerea de 

rezultate relevante pentru comunitatea științifică și dezvoltarea cunoștințelor; (ii) 

producerea de rezultate relevante pentru societate; (iii) instruirea și formarea 

noilor cercetători. Având ca punct de pornire Planul de dezvoltare instituțională 

2020-2024, apreciat ca fiind excelent în 2019 de către comisia de acreditare, a fost 

realizată următoarea analiză SWOT a activității științifice. 

Măsurile pentru creșterea capacității de cercetare-dezvoltare au fost 

definite pornind de la această analiză a punctelor tari, punctelor slabe, 

oportunităților și amenințărilor (SWOT), din punct de vedere științific, ale INCDCP-

ICECHIM, în raport cu obiectivele și direcțiile de cercetare stabilitate prin Strategia 

de dezvoltare instituțională. Programul de investiții și achiziții are ca scop final 

completarea tuturor investițiilor anterioare și facilitarea integrării într-o structură 

cu înaltă performanță pentru cercetarea şi inovarea din  tehnologiile inovatoare 

inter- și trans-sectoriale fundamentate pe chimie. 

În tabelul 6.6. sunt prezentate sintetic cele mai relevante caracteristici 

legate de mediul intern al INCDCP-ICECHIM. 

Tab. 6.6.  Principalele puncte forte și puncte slabe identificate privind activitatea 

științifică a INCDCP – ICECHIM. 

Cele mai semnificative Semnificative moderat Puțin semnificative 

Puncte forte 

Abordare inovativă, 

demonstrată de  transferul 

tehnologic al unor rezultate 

CDI și de cunoștințe 

Rețea de cooperare şi 

parteneriat la nivel 

european, dovedită de 

numărul proiectelor 

europene și de 

Motivația 

cercetătorilor tineri 

de a rămâne în 

România şi /sau la 

INCDCP - ICECHIM 

 
2 ex. modernizare/dezvoltare infrastructură de CDI, achiziții de echipamente de CDI, spații tehnologice pentru microproducție 
și prototipare etc. 
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Rata de succes ridicată la 

competițiile naționale de 

proiecte, corelată cu un grad 

ridicat de calitate a ofertelor 

participarea activă în 

rețelele pan-europene 

Realizările inventive,  

demonstrate de un număr 

mare de brevete şi  cereri de 

brevet, inclusiv 

internaționale EPO / WIPO 

 

Implementarea sistemului 

de asigurare a calităţii şi 

a standardelor de 

management 

Laborator de analize 

acreditat, 

funcționând conform 

sistemului ISO 17025 

de asigurare a 

calității 

Expertiză dovedită în 

domenii științifice de nișă, 

cum ar fi noi (nano) 

materiale polimerice, noi 

resurse biologice, noi 

(bio)produse pentru 

protecția mediului, 

agricultură şi protecția 

patrimoniului cultural, 

nanocompozite pentru 

industria auto, etc. 

Vizibilitatea cercetării în 

domeniu, dovedită de 

numărul de articole și de 

citări 

Echipamentele și 

infrastructura de 

cercetare nou 

dezvoltate pentru 

domenii de 

competență 

Implementarea semnificativă 

a egalității de șanse în 

activitatea CDI 

 

Rolul istoric în 

dezvoltarea chimiei din 

România şi recunoașterea 

mărcii ICECHIM 

Politica pentru 

protecția proprietății 

intelectuale la nivel 

național – număr 

ridicat de brevete 

Puncte slabe 

Infrastructura grea   (mese 

de lucru pentru chimie, nișe) 

cu durata de utilizare 

depășită 

Lipsa fondurilor instituționale 

pentru sprijinirea tinerilor 

cercetători prin sistem de 

granturi interne 

Insuficiența 

echipamentelor de 

analiză aplicată în unele 

domenii cu potențial 

ridicat de dezvoltare (de 

ex. metabolomică, 

proteomică, etc.) și a 

celor pentru screening 

rapid și analiză 

Insuficiența 

echipamentelor de 

analiză și 

caracterizare a 

nanoparticulelor 

Nivelul mediu al numărului 

de  post-doctoranzi şi media 

vârstă relativ ridicată a 

cercetătorilor lideri de grup 

Fragmentarea subiectelor 

de cercetare între echipe 

Eterogenitatea 

calității  articolelor 

publicate, care 

reduce 
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competitivitatea la 

nivel internațional 

Rețea de calculatoare în curs 

de optimizare, dezvoltată 

istoric pentru satisfacerea 

necesităților 

Proceduri administrative 

în curs de revizuire și 

integrare într-un soft de 

management 

Echipamente cărora 

le lipsesc unele 

module pentru o mai 

mare performanță 

Lipsa unei politici pro-active 

de protecție intelectuală a 

domeniului de nișă şi nu 

numai a unor soluții 

punctuale 

Vizibilitatea 

internațională scăzută-

medie a unor cercetători 

(nr. mic de articole 

publicate în reviste ISI) 

Mecanism insuficient 

dezvoltat pentru 

stimularea apariției 

unor noi direcții de 

cercetare 

Analiza mediului extern al INCDCP – ICECHIM, raportată la domeniul 

științific, este prezentată sub forma a două matrici (tabelul 6.7.), în care 

oportunitățile / amenințările identificate sunt raportate la probabilitatea acestora 

de a se produce şi la impactul asupra INCDCP - ICECHIM. Această analiză a fost 

realizată în contextul noilor orientări privind activitatea CDI la nivel național și 

european, în care accentul se pune pe inovare (și transferul tehnologic și de 

cunoștințe) care sunt creatoare de piețe. 

 

Tab. 6.7. Matricea oportunităților și amenințărilor pentru mediul științific extern 

al INCDCP-ICECHIM. 

Matricea oportunităților 

Probabilitate 

mare 

Tehnologiile inovative trans-

sectorial ca prioritate de top 

pentru dezvoltarea durabilă la 

nivelul UE 

Nanotehnologiile și 

biotehnologiile incluse printre 

sectoarele științifice cu impact 

asupra economiei bazate pe 

cunoaștere 

Entitățile CDI ca promotor al 

economiei bazate pe 

cunoaștere în  cadrul noului 

Pact ecologic european 

Cadrul existent pentru 

integrarea în ERA – Spațiul 

European de Cercetare 

Entitățile CDI ca parte 

integrantă a triunghiului 

cunoașterii (educație-

cercetare-inovare)  

Evaluarea rezultatelor cercetării 

și prin rezultatele de inovare, 

transfer tehnologic și de 

cunoștințe 

Bioeconomia și domeniile 

conexe ca prioritate de top 

pentru dezvoltarea durabilă la 

nivelul UE 

Existența surselor de informare 

și formare cu privire la aplicarea 

măsurilor de asigurare a calității 
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și la managementul activității de 

cercetare 

Probabilitate 

mică 

Acceptarea publică crescută a 

produselor “chimiei verzi”, 

inclusiv a celor dezvoltate de 

o abordare “nano” 

Dezvoltarea unor clustere de 

întreprinderi inovative 

interesate de  tehnologiile trans-

sectoriale 

Reintegrarea unor cercetători 

români aflați în străinătate  

Existența unui nr ridicat de 

proiecte cu finanțare europeană 

 Impact mic Impact mare 

Matricea amenințărilor 

Probabilitate 

mare 

Concurență științifică crescută 

în domeniile de competență 

ale INCDCP-ICECHIM 

Concurență crescută pentru 

resurse umane calificate 

(cercetători,  manageri, 

antreprenori) / talente 

Uzura morală rapidă a 

echipamentelor 

Lipsa de atractivitate a 

carierelor în cercetare, 

diferențele salariale mari între 

România și statele UE (Brain-

drain) 

Statutul incert al 

cercetătorului în România 

Lipsa de predictibilitate 

/stabilitate a reglementărilor 

Birocrație exagerată, grad 

limitat de libertate financiară 

Subfinanțarea cronică a 

sistemului CDI 

Probabilitate 

mică 

Evaluarea rezultatelor 

cercetării şi prin rezultatele 

de inovare, transfer tehnologic 

şi de cunoștințe 

Cerințe mai mari pentru 

transformarea dezvoltării 

cunoștințelor în creație pe baza 

cunoștințelor 

 Impact mic Impact mare 

Prin Planul de dezvoltare instituțională se urmărește poziționarea Institutului, 

la sfârșitul perioadei  de planificare strategică, pe o poziție durabilă de Lider la 

nivel național și european / internațional, în domeniul inovării și transferului 

tehnologic și de cunoștințe. Astfel, au fost definite 4 acțiuni strategice: 

1) Creșterea calității și a numărului propunerilor de proiecte depuse la diverse 

programe pentru sprijinirea capacității de dezvoltare instituțională și 

investiții pentru modernizarea/ îmbunătățirea infrastructurii (proiecte de 

finanțare a excelenței și similare, Programul Operațional Competitivitate, 

Capacități/ Suport, acțiuni de coordonare pentru regiunile convergente ale 

UE, “Horizon Europe”); 
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2) Intensificarea transferului tehnologic, inclusiv către IMM-uri grupate în 

clustere, care ar putea utiliza platforme industriale restructurate pentru 

dezvoltarea unor parcuri tehnologice; 

3) Dezvoltarea relațiilor cu entitățile naționale și europene de cercetare, 

dezvoltând parteneriate strategice și lărgirea semnificativă a rețelelor de 

cercetare în care este inclus ICECHIM. 

4) Dezvoltarea laboratoarelor acreditate ca laboratoare de referință la nivel 

național. 

Măsurile pentru creșterea capacității de cercetare-dezvoltare includ 

modernizarea unor laboratoare prin reabilitarea infrastructurii  grele (a mesele de 

lucru, a pereților și a nișelor chimice) pentru activitatea de cercetare specifică, 

refacerea și optimizarea rețelei de calculatoare, achiziționarea  de active corporale 

(echipamente) și necorporale (softuri pentru sistemele informatice de gestiune a 

datelor și proceselor de cercetare și inovare). Toate acestea sunt necesare pentru 

intensificarea și diversificarea activităților de cercetare și inovare necesare 

tehnologiilor inter-disciplinare și trans-sectorial.  

Un exemplu ilustrativ este cel al unor reactoare (bio)chimice cuplate cu 

calorimetre în flux, care să permită determinarea cu precizie a entalpiei reacțiilor 

chimice. Acest parametru de bază este esențial pentru ridicarea la scară a 

procedeelor tehnologice (bio)chimice, menținerea sub control a reacțiilor chimice 

implicând preluarea entalpiei rezultate din reacție. 

Un alt exemplu este cel al echipamentelor destinate analizei și caracterizării 

nanoparticulelor. În timp, INCDCP-ICECHIM a achiziționat o serie de echipamente 

care sunt utile pentru caracterizarea  nanoparticulelor. A fost achiziționată în 2019 

o ultra-centrifugă pentru analiza nano-particulelor. Mai este însă necesar și un 

echipament cu maximă flexibilitate, pentru separarea și caracterizarea 

nanoparticulelor din matrici complexe (cum sunt nanoparticulele incluse în 

materiale plastice sau cele biosintetizate de micro-organisme). Un astfel de 

echipament este cel de separare avansată prin fracționarea fluxului în câmp de 

curgere asimetric (AF4, Asymmetric Flow Field-Flow Fractionation), cuplat cu un 

ICP-MS. Într-un echipament AF4 un câmp extern se aplică perpendicular pe fluxul 

laminar al soluției / suspensiei de analizat. Moleculele / particulelor se vor comporta 

diferit în curgerea laminară și sub acțiunea câmpului de forță, separându-se în 

dreptul peretelui. Peretele opus celui pe care se aplică forța este semi-permeabil, 

permițând separarea macro-moleculelor / nanoparticulelor acumulate pe acel 

perete.  Echipamentul este propus a se achiziționa cu mai mulți detectori, inclusiv 

unul de tip MALS (Multi-Angle Light Scattering, de analiză a difuziei luminii sub 

multiple unghiuri, 21 de unghiuri mai exact, inclusiv unghiuri mici, cuprinse între 0 

și 35°), care permite determinarea masei moleculare și estimarea formei, și cu un 

cuplaj la ICP-MS, pentru a se realiza și speciația elementului din care sunt constituite 

nanoparticulele.  
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Un alt echipament propus pentru achiziționare este un Sistem de separare 

cromatografică preparativă și de concentrare a compușilor bioactivi. Sistemul este 

necesar pentru separarea cromatografică preparativă a compușilor bioactivi din 

diferite tipuri de bioresurse, în special din fluxurile laterale agro-industriale, pentru 

valorificarea superioară a acestora. Sistemul este compus din 2 (sub)sisteme operate 

în serie, sistemul  de separare cromatografică preparativă și sistemul de concentrare 

prin evaporare sub vid.  Sistemul de separare cromatografică compuși bioactivi 

propus este  sistem  care include: pompa si sistemul de injecție al probei; coloanele 

cromatografice de separare preparativă;  detectorii, cel puțin un detector UV-VIS si 

detector ELSD (evaporative light scattering detector – detector cu evaporarea 

solventului și împrăștierea luminii), colectorul de fracții. Acest echipament  este 

complementar celor de caracterizare a ingredientelor izolate din biomasă existente 

în institut – lichid cromatografe (LC) de înaltă presiune, inclusiv LC cu detector 

spectrometrie de masă (MS), gaz-cromatograf cu detector MS/MS, sistem de 

cromatografie  în strat subțire de înaltă performanță.  

Măsurile de creștere a  capacității de cercetare-dezvoltare au fost corelate 

cu asigurarea unui grad de utilizare optimă a infrastructurii de CDI  pentru proiecte 

CDI realizate în parteneriat cu întreprinderi. Un exemplu este reometru hibrid, 

achiziționat în cursul anului 2020 în cadrul proiectului PFE 31 „Creşterea 

potențialului cercetării şi inovării din INCDCP-ICECHIM în domeniul tehnologiilor-

cheie inovative inter-disciplinare şi transsectoriale – TRANS-CHEM”. Reometrul 

hibrid  este un echipament destinat caracterizării avansate a materialelor. Exemple 

ale direcțiilor de cercetare pentru tehnologii inovative trans-sectoriale, bazate pe 

chimie, specifice INCDCP-ICECHIM în care este folosit acest echipament includ, într-

o enumerare non-exhaustivă: 

- Nanotehnologii inovative pe bază de polimeri pentru obținerea de noi 

materiale avansate (inclusiv materiale anorganice cu aplicații biomedicale prin 

utilizarea matricilor sacrificeale din hibride polimerice compozite); 

- Materiale hibride nanostructurate obținute prin metode «eco-friendly» 

pentru protecția suprafețelor împotriva deteriorărilor produse de microorganisme și 

agenți poluanți; 

- Biomateriale din poliesteri alifatici și modificatori micro și nano-

celulozici (extrași din resurse regenerabile) pentru produse cu durată scurtă de viață 

sau de unică folosință; 

- Materiale hibride inovative cu proprietăți fotocatalitice; 

- Noi materiale polimerice cu memorie (simplă, dublă, multiplă), micro 

si nanostructurate cu potențial aplicativ ridicat, pentru tehnologii emergente 

(imprimare 3D/4D); 

- Materiale polimerice nanoranforsate, cu conținut mare de nanoaditivi 

și funcțiuni multiple, utilizabile la obținerea de repere auto prin procedeul de 

prelucrare prin injecție; 
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- Materiale inteligente pentru aplicații medicale (Sisteme de eliberare 

controlată micro-vezicular de tip arhitecturi complexe micro-coloidale bazate pe 

celuloză bacteriană și hidrogeluri; 

- Noi biomateriale cu acțiune țintită pentru tratarea diferitelor tipuri de 

afecțiuni. 

-  Noi acoperiri inovative biodegradabile pentru fertilizanții pe bază de 

azot, care, concomitent cu prelungirea duratei de eliberare în sol a speciilor mobile 

de azot, determină și o eliberare controlată de ingrediente active cu rol de 

biostimulant pentru plante; 

-  Realizarea de nanostructuri 1D (nanoparticule)  și 2D (de exemplu 

grafene), cu utilizări în biomedicină, agricultură, energie și protecția mediului prin 

biosinteză microbiană sau cu utilizarea unor compuși extrași din biomasă. 

Un exemplu concret de utilizare a reometrului hibrid pentru dezvoltarea de 

materiale avansate este în cadrul proiectul de transfer de cunoaștere COVertin, care 

se implementează împreună cu o întreprindere inovatoare lider în domeniul 

materialelor de construcție, CEPROCIM. Proiectul COVertin valorifică subprodusele 

agroindustriale lignocelulozice și măștile de protecție reciclate pentru producerea 

unui material biocompozit inovator.   

 

 

Fig. 6.7. Ilustrarea proiectului COVertin, prin care se valorifică într-un 

biomaterial inovativ subprodusele agroindustriale și măștile de protecție 

reciclate. 

 Schema de procesare, ilustrată în figura 6.7, include două etape de tratament 

termic și o etapă de sterilizare chimică, care elimină riscurile asociate măștilor de 

protecție respiratorie utilizate. 

Produsele finale ale proiectului sunt materiale termoizolante biodegradabile 

compozite, obținute prin procesarea avansată a miceliului de ciuperci, eventual co-

cultivate împreună cu bacterii care stimulează creșterea ciupercilor, incluse între 

starturi de măști utilizate reciclate. Rezultatul așteptat ca urmare a obținerii 

acestor materiale  şi a  dezvoltării unor procedeelor de utilizare a unor astfel de 

materiale pentru termoizolarea contracțiilor şi a echipamentelor industriale este 

creșterea eco-eficienței. Soluția propusă  valorifică superior fluxurile laterale din 

bioeconomie, și oferă o soluție durabilă de reciclare a măștilor de protecție folosite, 

reducând  semnificativ biohazardul asociat acestora – figura 6.8.  
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Fig. 6.8. Impactul soluției propuse, de utilizare a măștilor folosite împreună cu 

subprodusele agro-industriale, pentru reciclare durabilă a măștilor de protecție 

folosite și reducerea  semnificativă a biohazardului asociat. 

Reometrul hibrid este un echipament cu numeroase utilizări, inclusiv în ceea 

ce privește realizarea proiectelor referitoare la realizarea de diferite produse pe 

bază de hidrogeluri sau de amestecuri vâscoase. Un exemplu ilustrativ este hrana 

pentru albine îmbogățită în polifenoli, care se va realiza în cadrul proiectului de 

transfer de cunoaștere Meli-STIM, realizat cu RomHoney Group. Proiectul propune 

utilizarea polifenolilor specifici pereților celulari ai plantelor, inclusiv ai granulelor 

de polen, respectivi a acizilor hidroxicinamici, ca supliment nutraceutic pentru 

albine. Rolul acestor acizi hidroxicinamici este dublu, atât pentru a activa direct 

sistemul de apărare din albine, cât și pentru a stimula dezvoltare lactobacililor 

fructofili, care activează sistemele de apărare și de detoxifiere, atât la nivelul 

fiecărui individ, cât şi la nivelul întregii colonii – figura 6.9. 

 
Fig. 6.9.  Prezentarea rolului polifenolilor adăugați în hrana de substituție pentru 

a stimula sistemul de apărare din albine, la nivel individual și la nivelul stupului. 
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Produsul realizat prin proiectul Meli-STIM este destinat creșterii toleranței 

albinelor domestice la stresurile biotice şi abiotice, prin activarea sistemelor de 

apărare, imune / împotriva stresurilor biotice, produse de patogeni şi paraziți, şi de 

detoxifiere / împotriva stresurilor abiotice, produse de poluanții chimici. 

Vâscozitatea optimă este un element esențial pentru acceptarea de către apicultori 

a noului produs, astfel încât caracterizarea prin noul echipament utilizat este 

esențială pentru produsul realizat. Proiectul Meli-STIM este un proiect cu un impact 

potențial ridicat. Hrana de substituție larg utilizată pentru hrănirea albinelor, pe 

bază de zahăr şi/sau sirop de fructoză-glucoză, nu conține compuși nutraceutici care 

să susțină albinele în lupta împotriva paraziților, patogenilor şi poluanților 

xenobiotici. Este deci necesară realizarea unui supliment nutraceutic care să 

faciliteze activarea sistemelor de apărare şi de detoxifiere, atât la nivelul fiecărui 

individ, cât şi la nivelul întregii colonii. Albinele melifere sunt cei mai importanți 

polenizatori utilizați în sistemele de management antropic al culturilor agricole. 

Importanta lor economică majoră nu este dată de produsele stupului (miere, polen, 

propolis, extracte de larve de trântor, etc.), ci de rolul lor în polenizare. Circa 75% 

din culturile agricole depind de polenizarea de către insecte, valoarea economică a 

insectelor polenizatoare fiind estimată la 153 miliarde euro. Susținerea 

mecanismelor naturale de apărare a albinelor împotriva factorilor de stres biotici, 

şi abiotici, şi în special a insecticidelor sistemice, printr-o hrănire adecvată, cu un 

conținut optim de fitonutrienți specifici albinelor, reprezintă una din principalele 

modalități de intervenție în vederea limitării factorilor care afectează populațiile 

de albine melifere. 

Beneficiarii direcți, așa cum s-a arătat și în exemplele de mai sus, sunt 

întreprinderile care sunt incluse în clusterele cu care INCDCP-ICECHIM colaborează 

(Agri-Bio-Tech, Start-Inovare) interesate de creșterea competitivității în domeniile 

trans-sectoriale de specializare inteligentă bioeconomie și eco-tehnologii și 

materiale, inclusiv prin valorificarea superioară a fluxurilor laterale agro-

industriale (co/subproduse) Aceste întreprinderi membre ale clusterelor vor 

valorifica rezultatele de cercetare și inovare, obținute ca urmare a utilizării 

infrastructurii. Numărul beneficiarilor potențiali de cunoștințe/ servicii / produse 

rezultate prin utilizarea infrastructurii este semnificativ mai mare decât cel inițial 

existent în clusterele cu care INCDCP-ICECHIM colaborează. Acești noi beneficiari 

vor rezulta din acțiunile pe care Centrul de Transfer Tehnologic al INCDCP-ICECHIM 

le va întreprinde pentru atragerea de noi membrii în cluster.  
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7. Prezentarea activității de cercetare-dezvoltare 

 

7.1. Participarea1 la competiții naționale / internaționale; 

COMPETIȚII NAȚIONALE 

În anul 2021, INCDCP-ICECHIM a participat la următoarele competiții de 

proiecte:  

✓ Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național de CD, Subprogramul 1.1 – 

Resurse umane 

o Proiecte de Cercetare Postdoctorală (PD); INCDCP-ICECHIM a 

participat cu 6 propuneri de proiect (1,71% din totalul 

proiectelor depuse), câte trei propuneri în cadrul domeniului 

Științele vieții aplicate și Biotehnologii, respectiv Știința 

materialelor. Dintre aceste propuneri, una a fost propusă spre 

contractare, având un punctaj 93 de puncte în cadrul domeniului 

Științele vieții aplicate și Biotehnologii (rată de succes 16,67%), 

iar două se află pe lista de rezervă, fiind evaluate cu 87, respectiv 

81,2 puncte, ambele în cadrul domeniului Știința materialelor. 

  
Fig. 7.1. Participarea ICECHIM în cadrul competiției PN-III-P1-1.1-PD2021 

 

o Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe 

independente (TE); INCDCP-ICECHIM a participat cu 8 propuneri de 

proiect (1,17% din totalul proiectelor depuse), repartizate pe 

domenii astfel: Științele vieții aplicate și Biotehnologii – 2 

propuneri, Știința materialelor – 4 propuneri, Științe inginerești – 

1 propunere, Medicină – 1 propunere. Dintre acestea, au fost 

propuse spre contractare, două proiecte, câte unul pe domeniile 

Medicină (95,8 puncte, proiect aflat pe poziția a doua în cadrul 

domeniului) și Știința materialelor (91,6 puncte), conducând la o 

 
1 nr. propuneri de proiecte CDI depuse / nr. proiecte acceptate la finanțare, rata de succes raportată la total precum și 
defalcată pe instrumente (surse) de finanțare (se va completa și în format Excel conform Tabel anexat) 
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rată de succes de 25%, superioară ratei de succes a competiției, 

de aproximativ 22,7%); un proiect se află pe lista de rezervă, în 

cadrul domeniului Științele vieții aplicate și Biotehnologii (82,8 

puncte). 

  

 
Fig. 7.2. Participarea ICECHIM în cadrul competiției PN-III-P1-1.1-TE2021 

o Premierea rezultatelor cercetării – articole; INCDCP-ICECHIM a 

participat cu 66 de propuneri în competiția de premiere a 

articolelor (o creștere cu 10% față de numărul de propuneri depuse 

în cadrul competiției 2020). Rata de succes în cadrul competiției 

a fost de 100%; 

o Premierea rezultatelor cercetării – brevete; INCDCP-ICECHIM a 

participat cu 18 propuneri în competiția de premiere a 

brevetelor (detalii suplimentare sunt prezentate în anexe). Rata 

de succes în cadrul competiției a fost de 100%. 

✓ Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național de CD, Subprogramul 1.2 – 

Performanță instituțională,  

o Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a 

excelenței în CDI (PFE-CDI). În cadrul competiției, INCDCP-ICECHIM 

a participat cu propunerea de proiect “Susținerea competitivității 

și excelenței cercetării și inovării din INCDCP-ICECHIM în 

domeniul bioeconomiei și în domeniile conexe”, depus în cadrul 

domeniului Bioeconomie. Proiectul a fost evaluat cu 88,66 puncte, 
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fiind acceptat la finanțare cu un buget de 5.732.000 lei. Rata de 

succes în cadrul competiției a fost de 100%; 

 

✓ Programul 2: Creșterea competitivității economiei românești prin 

cercetare, dezvoltare și inovare, Subprogram 2.1. Competitivitate prin 

cercetare, dezvoltare și inovare 

o Proiect experimental demonstrativ (PED); INCDCP-ICECHIM a 

participat în cadrul competiției cu 74 de propuneri de proiect 

(3,69% din totalul proiectelor depuse), din care 39 în calitate de 

coordonator, pe cele șase domenii de interes pentru activitățile 

desfășurate în cadrul institutului: Bioeconomie (28 de proiecte), 

Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate (3 

proiecte), Energie, mediu și schimbări climatice (12 proiecte), Eco-

nano-tehnologii și materiale avansate (25 de proiecte), Sănătate 

(inclusiv știința medicamentului) (4 proiecte), respectiv Patrimoniu 

și identitate culturală (2 proiecte). Rezultatele competiției nu au 

fost anunțate, evaluarea fiind finalizată, conform comunicatelor 

UEFISCDI, în data de 6 mai 2022; 

  
Fig. 7.3. Participarea ICECHIM în cadrul competiției PN-III-P2-2.1-PED-2021 

 

o Transfer la operatorul economic (PTE); INCDCP-ICECHIM a 

participat în cadrul competiției în calitate de partener în 15 

propuneri de proiect (4,98% din totalul proiectelor depuse). Lista 

proiectelor propuse spre finanțare nu a fost anunțată, evaluarea 

fiind finalizată; conform estimărilor pe baza rezultatelor finale, 6 

propuneri de proiect se află pe poziții finanțabile, ceea ce ar 

asigura o rată de succes de 29%, superioară ratei de succes a 

competiției (15%); 
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Fig. 7.4. Participarea ICECHIM în cadrul competiției PN-III-P2-2.1-PTE-2021 

 

✓ Programul 3 - Cooperare europeană și internațională - Subprogramul 3.5. 

Alte inițiative și programe europene și internaționale, Proiecte Eureka 

Tradițional (Network), Eureka-Cluster și Eurostars. În competiției EUREKA 

2021 a fost depus un proiect, în competiția EUROSTARS. Rezultatele nu au 

fost anunțate la momentul redactării raportului; 

✓ Programul 4 - Cercetare fundamentală și de frontieră, Proiecte de 

cercetare exploratorie (PCE); în cadrul competiției PCE 2020, INCDCP-

ICECHIM a depus șapte proiecte (0,88% din totalul proiectelor depuse), pe 

următoarele domenii: Științele vieții aplicate și Biotehnologii – 2 

proiecte, Știința materialelor – 3 proiecte, Științe inginerești – 2 proiecte; 

din acestea au fost acceptate la finanțare două proiecte (PN-III-P4-

PCE2021-0292, Știința materialelor, 93,4 puncte, respectiv PN-III-P4-

PCE2021-0435, Științe inginerești, 94 puncte). Rata de succes în cadrul 

competiției a fost de 28,57%; de asemenea, două proiecte se află pe lista 

de rezervă (PN-III-P4-PCE2021-0138, Științele vieții aplicate și 

Biotehnologii, 89,4 puncte, respectiv PN-III-P4-PCE2021-1219, Știința 

materialelor, 87,4 puncte); 

  
Fig. 7.5. Participarea ICECHIM în cadrul competiției PN-III-P4-PCE-2021 

 

 

 



INCDCP-ICECHIM – RAPORT DE ACTIVITATE 2021 

  
 

Pagina 149 din 351 
 

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE 

INCDCP-ICECHIM a participat în anul 2021 la competițiile internaționale cu: 

✓ 18 proiecte depuse, în cadrul următoarelor competiții:  

o ERAMIN 3 (2 propuneri); 

o M-ERA.NET (3 propuneri, proiectul „Innovative fullerenol-

hydrogels based nanomaterials for health diagnostic and care 

applications”, M-ERA.NET-2021-9308 fiind declarat câștigător); 

o FORSKER21 (1 propunere); 

o ERC-2021 (1 propunere Starting Grant, 1 propunere 

Consolidator)  

o F-ENUTC-2021 (1 propunere) 

o HORIZON-CL6 (3 propuneri) 

o ERA.MIN (1 propunere) 

o COST (3 propuneri, propunerile CA20106 - Tomorrow’s ‘wheat 

of the sea’: Ulva, a model for an innovative mariculture și 

CA20127 - Waste biorefinery technologies for accelerating 

sustainable energy processes fiind acceptate) 

o ERASMUS (1 propunere) 

o COSME (1 propunere - SMP-COSME-2021-CLUSTER) 

Rata de succes în cadrul acestor competiții a fost de 16,67%. 

Au fost accesate în 2021 și Alte surse de finanțare internaționale prin 

depunerea de proiecte în cadrul competițiilor: 

✓ Norway Grants - a fost propus 1 proiect. 

✓ Proiecte tip POR/824/1/1/Creșterea inovării în firme prin 

susținerea entităților de inovare și transfer tehnologic în domenii de 

specializare inteligentă (ADR Sud Muntenia) – Dezvoltare prin inovare, 

Cod SMIS proiect: 139532. 

✓ POR componenta 1, Promovarea transferului tehnologic: INCDCP-

ICECHIM are calitatea de prestator de servicii în patru proiecte care 

urmează a fi contractate pe parcursul anului 2022. 

 

Rata de succes a INCDCP-ICECHIM în cadrul competițiilor care au avut loc 

în anul 2021, sau al căror rezultate finale au fost anunțate în anul 2021 a fost de 

aproximativ 28% (excluzând competițiile Premierea rezultatelor cercetării – 

articole și Premierea rezultatelor cercetării – brevete, precum și competițiile 

ale căror rezultate nu au fost anunțate până la momentul redactării prezentului 

raport), respectiv aproximativ 71% (incluzând competițiile menționate anterior 

Premierea rezultatelor cercetării – articole și Premierea rezultatelor cercetării 

– brevete); comparativ, rata de succes la nivelul anului 2020 a fost de 20,15%. 

Se poate observa o creștere semnificativă a ratei de succes, comparativ cu anul 

2020. Această creștere este remarcabilă, ținând cont, pe de o parte de 
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prelungirea evaluării proiectelor tip PED, competiție în care tradițional ICECHIM 

are o rată de succes ridicată, iar pe de altă parte considerând creșterea 

numărului de proiecte depuse în cele mai multe competiții, comparativ cu anii 

precedenți. De remarcat este menținerea la un nivel ridicat al numărului de 

proiecte depuse în competițiile internaționale. 

În anul 2020, INCDCP-ICECHIM a participat la competițiile naționale 

organizate în cadrul PNCDI III: 

✓ Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național de CD, Subprogramul 1.1 – 

Resurse umane, Premierea rezultatelor cercetării (articole și brevete), 

INCDCP-ICECHIM a participat cu 60 de propuneri în competiția de premiere 

a articolelor și 19 propuneri în competiția de premiere a brevetelor 

(situându-se pe primul loc în topul instituțiilor in funcție de numărul de 

brevete premiate, precum si pe primul loc in topul instituțiilor in funcție de 

numărul de autori unici premiați; detalii suplimentare sunt prezentate în 

anexe). Rata de succes în cadrul celor două competiții a fost de 100%; 

✓ Programul 2: Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, 

dezvoltare și inovare, Subprogram 2.1. Competitivitate prin cercetare, 

dezvoltare și inovare, competițiile Soluții 1 și Soluții 2; INCDCP-ICECHIM a 

participat în cadrul cu 6 propuneri de proiecte: Soluții 1 - T6 – „Abordări 

inovative în tratamentul și controlul pacienților infectați cu virusul SARSCoV-

2", Soluții 1 - T4 – „Tehnici avansate și creșterea performanței în detecția 

precoce a virusului SARS-CoV-2”, Soluții 1 - T2 – „Dezvoltarea de noi 

tehnologii, medicamente și vaccinuri pentru prevenirea SARS-CoV-2”, Soluții 

1 - T1 – „Dinamica transmiterii virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României”, 

Soluții 2 - T6 – „Dispozitive de decontaminare împotriva virusului SARS-CoV-2 

(UV, microunde, raze X, biochimice, nanoparticule, altele)”, Soluții 2 - T5 

"Dezvoltarea de soluții inovative pentru decontaminare împotriva virusului 

SARS-CoV-2 (suprafețe, echipamente, spații închise și deschise)", rata de 

succes în cadrul acestor competiții a fost de 0%; 

✓ Programul 3 - Cooperare europeană și internațională - Subprogramul 3.5. 

Alte inițiative și programe europene și internaționale, Proiecte Eureka 

Tradițional (Network), Eureka-Cluster și Eurostars. În cadrul sesiunilor 

competiției EUREKA 2019 au fost depuse trei proiecte, din care unul a fost 

acceptat la finanțare (PN-III-P3-3.5-EUK-2019-0226). Rata de succes în 

cadrul competiției  a fost de 33,33%; 

✓ Programul 3 - Cooperare europeană și internațională - Subprogramul 3.6. 

Suport, Premierea participării la Orizont 2020. În cadrul celor 14 sesiuni a 

fost depus un proiect, acceptat la finanțare (PN-III-P3-3.6-H2020-2020-

0024). Rata de succes în cadrul competiției a fost de 100%; 
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✓ Programul 4 - Cercetare fundamentală și de frontieră, Proiecte de cercetare 

exploratorie (PCE); în cadrul competiției PCE 2020, INCDCP-ICECHIM a depus 

șase proiecte, din acestea fiind acceptat la finanțare un proiect (PN-III-P4-ID-

PCE-2020-2780). Rata de succes în cadrul competiției a fost de 6,25%. 

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE 

INCDCP-ICECHIM a participat în anul 2020 la competițiile internaționale cu: 

✓ 15 proiecte depuse: 7 H2020 (SPIRE7, ReBORN, PRiCE, ValUrBio, 

OLANGA, RENEWFERT, DAREPOOL) 2 Aquatic Pollutants 2020, 4 M-

Era.Net (ACT-CSS – FREYJA, ENVBIO,  XEN-ASSESS-PORT, InoCorPhob), 

1 MSCA (Marie Skłodowska-Curie actions), 1 EURONANOMED. 

Au fost accesate în 2020 și Alte surse de finanțare internaționale prin 

depunerea de proiecte în cadrul competițiilor: 

✓ EEA Grants - Proiecte Colaborative de Cercetare (competiția 2019)– 

au fost propuse 5 proiecte (4 având INCDCP-ICECHIM drept promoter 

proiect, iar unul în care ICECHIM a fost partener), din care 1 a fost 

contractat în anul 2020 (20 % rata de succes). 

✓ POR/824/1/1/Creșterea inovării în firme prin susținerea entităților 

de inovare și transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă 

(ADR Sud Muntenia) – evaluare aflată în desfășurare. 

 

În tabelul 7.1. este prezentată situația sintetică a participărilor INCDCP-

ICECHIM la competițiile naționale și internaționale în anul 2021 vs anul 2020. 

Tabel 7.1. Participarea INCDCP-ICECHIM la competițiile naționale și internaționale 
în anii 2020 și 2021 (excluzând competițiile Premierea rezultatelor cercetării – 

articole și Premierea rezultatelor cercetării – brevete) 

 

An 

SURSA DE FINANȚARE* 

PN PNCDI FS FE AS 

Propuse Acceptate 
Rata 
succes / 
sursa 

Propuse Acceptate 
Rata 
succes / 
sursa 

Propuse Acceptate 
Rata 
succes / 
sursa 

Propuse Acceptate 
Rata 
succes / 
sursa 

Propuse Acceptate 
Rata 
succes / 
sursa 

2020 0 0 NA 113 26 23,01 1 0 0 20 1 5,00 0 0 NA 

2021 0 0 NA 
111/ 

38** 
12 

31,58
** 

1 1 100 18 3 16,67 1 0 0 

 

* SURSA DE FINANȚARE          
  
PN – PROGRAM NUCLEU          
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PNCDI – PLANUL NAȚIONAL DE CDI         
  
FS – FONDURI STRUCTURALE         
  
FE – FONDURI EUROPENE PENTRU CDI        
  
AS – ALTE SURSE – Program Sectorial MCI (2019); Program Sectorial ADER (2019) 

**pentru coloana PNCDI se prezintă și numărul proiectelor depuse excluzând competiția PED, pentru care nu au 
fost anunțate rezultatele; rata de succes este calculată excluzând această competiție. 

 În concluzie, se poate observa că eforturile depuse de cercetătorii din 

ICECHIM au fost răsplătite prin contractarea unui număr ridicat de proiecte de 

cercetare în cadrul competițiilor desfășurate în anul 2021, rata de succes 

înregistrată fiind, în cele mai multe cazuri, superioară față de rata de succes a 

respectivelor competiții, dar și superioară ratei de succes aferentă proiectelor 

depuse în anul 2020, demonstrând încă o dată nivelul științific ridicat al activității 

de CDI din ICECHIM, precum și continua îmbunătățire a propunerilor depuse. De 

asemenea, se constată un număr mai ridicat al propunerilor de proiecte finanțate 

din fonduri europene pentru CDI.  

 

7.2. Structura rezultatelor de cercetare realizate2 

 

În tabelul 7.2 este prezentată situația comparativă a rezultatelor de 

cercetare realizate de INCDCP-ICECHIM în anul 2021 vs anul 2020. 

 

Tabel 7.2. Situația comparativă a rezultatelor de cercetare realizate de INCDCP-

ICECHIM în 2020 și 2021 

Nr. 

crt. 
Indicator 

Nr. 

2021 2020 

1 
Lucrări științifice / tehnice în reviste de 

specialitate cotate ISI 
95 86 

2 Număr cărți / capitole carte 

10 

capitole în 

cărți și 2 

cărți 

editate 

1 carte 

(conținând 4 

capitole 

redactate de 

cercetători 

din ICECHIM) 

 
2 Se va completa și în format Excel conform Tabel anexat 
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Nr. 

crt. 
Indicator 

Nr. 

2021 2020 

3 
Factor de impact cumulat al lucrărilor cotate 

ISI 
381,391 257,2 

4 Citări in reviste de specialitate cotate ISI 1954 1476 

5 Brevete de invenție (solicitate / acordate) 30/18 27/ 23 

6 Citări in sistemul ISI ale cercetărilor brevetate 49 39 

7 
Produse / tehnologii/ servicii tehnologice 

rezultate din activități de cercetare 
30/27/2 14/11/0 

8 
Lucrări științifice / tehnice in reviste de 

specialitate fără cotație ISI 
28 19 

9 
Comunicări științifice prezentate la manifestări 

științifice internaționale și naționale 
188 151 

10 
Studii prospective si tehnologice, normative, 

proceduri și metodologii 
144 60 

 

Din studierea comparativă a rezultatelor obținute se observă o creștere a 

calității lucrărilor ISI publicate, cu un factor de impact mediu de peste 4,0, 

comparativ cu anul 2020, pentru care factorul de impact mediu a fost de aproximativ 

3. Conform datelor prezentate în Anexa 4 la prezentul raport, se poate identifica o 

creștere semnificativă a numărului de articole publicate în reviste Q1 (“zona roșie”), 

în anul 2021 fiind înregistrate un număr de 39 de lucrări publicate în revistele din 

această categorie, comparativ cu 29 lucrări publicate în 2020 (în creștere cu aprox.  

34,5%); o creștere similară este înregistrată pentru numărul lucrărilor publicate în 

reviste Q2 (“zona galbenă”) - 45 lucrări în 2021, comparativ cu 32 în 2020 (în creștere 

cu peste 40%). Singura scădere este observată la numărul lucrărilor publicate în 

reviste cu vizibilitate și impact scăzut (Q3 și Q4 – “zona gri), în anul 2021 fiind 

publicate 11 lucrări, comparativ cu 25 de lucrări publicate în 2020 (în scădere cu 

56%), sugerând îndepărtarea cercetătorilor din ICECHIM de revistele cu impact 

scăzut și orientarea către revistele din fluxul principal științific. O creștere 

importantă este înregistrată și la capitolul cărți/capitole în cărți publicate, precum 

și în ceea ce privește citările în reviste de specialitate, fiind înregistrată o creștere 

cu aprox. 32% a numărului de citări. 

În ciuda condițiilor dificile, cauzate de pandemia de COVID-19, numărul de 

lucrări comunicate la manifestările științifice este în creștere cu aproximativ 24,5%, 

creștere susținută în primul rând de organizarea manifestărilor științifice cu 

vizibilitate crescută. 

În tabelul 7.3. este prezentată structura detaliată a rezultatelor cercetării 

obținute în 2021. 
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Tabel 7.3. Structura detaliată a rezultatelor cercetării obținute în 2021. 

N
r.

 c
rt

. 

STRUCTURĂ REZULTATE CDI  TOTAL  

din care: 

NOI 
MODERNIZA

TE 

BAZATE  

PE BREVETE 

VALORIFICATE  

LA OPERATORI 

ECONOMICI 

VALORIFICATE  

ÎN DOMENIUL 

HIGH-TECH 

1 Prototipuri  13 11 2 6 0 0 

2 Produse (soiuri plante, etc.)3 30 22 8 8 0 0 

3 Tehnologii 27 17 10 14 5 0 

4 Instalații pilot 1 0 1 1 0 0 

5 Servicii tehnologice 2 2 0 0 0 0 

N
r.

 c
rt

. 

STRUCTURĂ REZULTATE CDI TOTAL 

ȚARĂ STRĂINĂTATE 

TOTAL TOTAL UE SUA JAPONIA 

1 Cereri de brevete de invenție 30 30 0 0 0 0 

2 Brevete de invenție acordate4 18 17 0 1 0 0 

3 Brevete de invenție valorificate 12 12 0 0 0 0 

4 Modele de utilitate 0 0 0 0 0 0 

5 Marcă înregistrată 0 0 0 0 0 0 

6 
Citări în sistemul ISI al cercetărilor 

brevetate 
49 5 49 16 16 0 

7 
Drepturi de autor protejate ORDA 

sau în sisteme similare 
0 0 0 0 0 0 

N
r.

 c
rt

. 

STRUCTURĂ REZULTATE CDI TOTAL 

ȚARĂ STRĂINĂTATE 

TOTAL TOTAL 
UE (inclusiv 

Elveția și UK) 
SUA JAPONIA 

1 
Numărul de lucrări prezentate la 

manifestări științifice  
188 168 20 16 2 0 

2 

Numărul de lucrări prezentate la 

manifestări științifice publicate în 

volum 

124 112 12 6 0 0 

 
3 se prezintă în anexa 5 la raportul de activitate pe categorii [produse, servicii, tehnologii], inclusiv date tehnice și domeniu 
de utilizare 
4 se prezintă în anexa 6 la raportul de activitate [titlu, revista oficială, inventatorii/titularii] 
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3 

Numărul de manifestări științifice  

(congrese, conferințe) organizate 

de institut 

2 2 0 0 0 0 

4 

Numărul de manifestări științifice 

organizate de institut, cu 

participare internațională 

2 2 0 0 0 0 

5 
Numărul de articole publicate în 

străinătate în reviste indexate ISI5  
95 7 88 85 1 0 

6 
Factor de impact cumulat al 

lucrărilor indexate ISI  
381,391 7,828 373,563 365,5 1,869 0 

7 
Numărul de articole publicate în 

reviste ştiinţifice indexate BDI6 
28 19 9 2 0 0 

8 Numărul de cărți publicate 12 2 10 6 0 0 

9 
Citări științifice / tehnice în reviste 

de specialitate indexate ISI 
1954      

N
r.

 c
rt

. 

STRUCTURĂ REZULTATE CDI  TOTAL  

din care: 

NOI 
MODERNIZATE 

/ REVIZUITE 

BAZATE  

PE BREVETE 

VALORIFICATE  

LA OPERATORI 

ECONOMICI 

VALORIFICATE 

 ÎN DOMENIUL 

HIGH-TECH 

10 Studii prospective și tehnologice7 92 75 16 4 0 0 

11 Normative  1 1 0 0 0 0 

12 Proceduri și metodologii 51 29 17 14 5 0 

13 Planuri tehnice 0 0 0 0 0 0 

14 Documentații tehnico-economice 3 3 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL 3115,391 543,828     

Rezultate CD aferente anului 2020 

înregistrate în Registrul Special de 

evidență a rezultatelor CD clasificate 

conform TRL* (în cuantum) 

TOTAL din care: 

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

50 0 13 18 14 4 1    

 
5 se prezintă în anexa 7 la raportul de activitate [titlu, revista oficiala, autorii] 
6 se prezintă în anexa 8 la raportul de activitate [titlu, revista, autorii] 
7 se prezintă în anexa 9 la raportul de activitate 
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Nota 1: Se va specifica dacă la nivelul 

INCD există rezultate CDI clasificate sau 

protejate ca secrete de serviciu 

NU Observații: 

*Nota 2:  Se va specifica numărul de 

rezultate CD  înregistrate în Registrul special 

de evidență a rezultatelor CD în total și 

defalcat în funcție de (nivelul de dezvoltare 

tehnologică conform TRL) 

TRL 1 - Principii de bază observate    

TRL 2 - Formularea conceptului tehnologic    

TRL 3 - Demonstrarea conceptului privind funcționalitățile critice sau 

caracteristicile la nivel analitic sau experimental    

TRL 4 - Validarea componentelor și/sau a ansamblului în condiții de laborator    

TRL 5 - Validarea componentelor și/sau a ansamblului în condiții relevante de 

funcționare (mediul industrial)    

TRL 6 - Demonstrarea funcționalității modelului în condiții relevante de 

funcționare (mediul industrial)    

TRL 7 - Demonstrarea funcționalității prototipului în condiții relevante de 

funcționare    

TRL 8 - Sisteme finalizate și calificate    

TRL 9 - Sisteme a căror funcționalitate a fost demonstrată în mediul 

operațional 

 

7.3. Rezultate de cercetare-dezvoltare valorificate8 și efecte obținute 

 

a. număr rezultate valorificate și pondere în total rezultate CDI 

În cursul anului 2021 s-au realizat colaborări cu întreprinderile pentru 

depunerea de proiecte în cadrul apelului din Programul Operațional Regional 

POR/2020/1/1.1.C./2, Schema de ajutor de minimis pentru finanțarea dezvoltării 

IMM prin promovarea transferului tehnologic în cadrul POR 2014-2020, Prioritatea de 

investitii 1.1. C – Apel 2020. Au fost depuse 4 propuneri de proiecte de valorificare 

a rezultatelor cercetării de la ICECHIM de către întreprinderile: 

➢ Romply Merops SA 

➢ Rom Honey Group SRL 

➢ Fact Maxim SRL 

➢ Nirvana SRL. 

Compania Romply Merops SA a semnat deja contractul de finanțare prin POR 

pentru proiectul ”Dezvoltarea economiei circulare la ROMPLY MEROPS SA prin 

introducerea unor produse inovative prin transfer tehnologic de la INCDCP-ICECHIM”, 

iar contractul aferent de prestări de servicii cu Centrul de Transfer Tehnologic 

ICECHIM este în curs de definitivare.  

 
8 de referință pentru INCD (se va completa și în format Excel conform Tabel anexat)   



INCDCP-ICECHIM – RAPORT DE ACTIVITATE 2021 

  
 

Pagina 157 din 351 
 

De asemenea, s-au depus numeroase proiecte experimentale demonstrative 

(PED) și de transfer la operatorul economic (PTE) în parteneriat cu întreprinderile. 

Valorificarea rezultatelor de cercetare-dezvoltare reprezintă o prioritate 

pentru INCDCP-ICECHIM, respectiv licențierea de brevete / cereri de brevet. Anual 

INCDCP-ICECHIM depune în medie 20-25 brevete naționale (la Oficiul de Stat pentru 

Invenții și Mărci). Un număr similar de brevete este eliberat de OSIM către INCDCP. 

Licențierea unui brevet dintr-o medie de 20 ar reprezenta o pondere de (cca) 5%.  

Din licențierea de brevete nu s-au obținut încă rezultate economice directe 

(redevențe), brevetele / cererile de brevete fiind utilizate ca bază pentru 

dezvoltarea de noi parteneriate. 

Rezultatele obținute în urma colaborărilor cu IMM-uri în cadrul unor proiecte 

realizate în colaborare cu parteneri industriali au fost transferate în baza acordurilor 

de colaborare ale acestor proiecte. 

Tabel 7.4. Rezultate CDI valorificate în 2020 

N
r.

 c
rt

. 

DENUMIRE REZULTAT 

CDI VALORIFICAT 

TIP9 

REZULTAT 

GRAD 

NOUTATE10 

GRAD 

COMERCIA

LIZARE11 

MODALITATE 

VALORIFICARE 12 
BENEFICIAR 

DESCRIERE  

REZULTAT CDI 

1 

Protocol de preparare 

de noi materiale 

compozite pentru 

obtinerea unor 

combustibili solizi de 

racheta 

TN - CBI- 

Depunere 

proiect tip 

PTE 

COMPANIA 

NATIONALA 

ROMARM 

S.A 

Protocol de preparare de 

noi materiale compozite 

pentru obtinerea unor 

combustibili solizi de 

racheta, rezultat din PC 4 

RAKETCOMB, al proiectului 

complex 70PCCDI/2018 

SECURE-NET. 

2 

Devulcanized Rubber 

for Bitumen 

Modification. Materiale 

Plastice, 53 (3), 2015, 

336-339. Autori: 

Juganaru, T., Bombos, 

M., Vasilievici, G., 

Bombos, D. 

TM 1 CBI, MU 

Depunere 

proiect tip 

PTE 

ATICA 

CHEMICALS 

Au fost realizate cercetări 

la nivel TRL4 privind 

devulcanizarea pudretei de 

cauciuc 

3 

Produs alimentar 

prebiotic pe baza de 

zer dulce integral si 

procedeu de obtinere 

PN  BI 

Depunere 

proiect tip 

PTE 

SEREDIN AVI 

SRL  

Inventia se refera la un 

produs alimentar prebiotic 

si la un procedeu de 

preparare a acestuia.  

4 

Procedeu de adaptare a 

drojdiei Kluyveromyces 

marxianus pentru 

cresterea 

randamentului de 

obtinere de biomasa.  

TN  BI 

Depunere 

proiect tip 

PTE ROMVAC 

Company 

Inventia se refera la un 

procedeu de recuperare a 

biomasei din zerul rezultat 

din prepararea brânzei, 

biomasa fiind destinata a fi 

 
9 ex. PN - produs nou; PM - produs modernizat; TN - tehnologie nouă; TM - tehnologie modernizată 
10 număr de articole sțiințifice asociate 
11 număr de drepturi de proprietate intelectuală asociate (brevet invenție, cerere brevet invenție 
publicat, model de utilitate etc.) asociate 
12 ex. comercializare, licențiere, alte forme de exploatare a DPI, microproducție, servicii etc 
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N
r.

 c
rt

. 

DENUMIRE REZULTAT 

CDI VALORIFICAT 

TIP9 

REZULTAT 

GRAD 

NOUTATE10 

GRAD 

COMERCIA

LIZARE11 

MODALITATE 

VALORIFICARE 12 
BENEFICIAR 

DESCRIERE  

REZULTAT CDI 

utilizata ca aditiv furajer 

cu efect imunomodulator.  

5 

Procedeu de 

valorificare complexă a 

ingredientelor active 

benefice din plante, 

care conțin alergeni 

și/sau compuși toxici 

TN  BU 

Depunere 

proiect tip 

PTE 

S.C. 

KLINTENSIV 

S.R.L. 

Procedeu de valorificare 

complexă a ingredientelor 

active benefice din 

materialul vegetal provenit 

de la plante care conțin 

alergeni și/sau compuși 

toxici 

6 

Adsorbent cu 

proprietăți magnetice 

pe bază de material 

apatitic pentru tratarea 

apelor impurificate cu 

compuși organici și 

anorganici și metoda de 

obținere a acestuia 

TN 3 CBI 

Depunere 

proiect tip 

PTE 

ICPE Bistrița 

SA 

Prezenta invenţie se referă 

la un material adsorbant 

compus dintr-o faza activa 

(material apatitic) si o faza 

magnetica, destinat 

adsorbtiei poluantilor 

organici si anorganici 

prezenti in mediile apoase, 

la temperatura ambianta si 

presiune atmosferica. 

7 
Extract vegetal sinergic 

și procedeu de obținere 
PN + TM 1 CBI 

Licențiere ne-

exclusivă 

Nirvana Srl, 

Batoș, jud 

Mureș 

Produsul este un extract 

sinergic cu resveratrol, 

acizi hidroxicinamici totali 

şi 1 oligozaharide pectice. 

Procedeul implică utilizarea 

unui sistem de control 

preventiv pentru adaptarea 

procesului la 

particularitățile materiei 

prime 

8 

Potențiator de gust și 

de aromă obținut din 

drojdie de bere 

epuizată 

PN + TM 1 CBI 
Licențiere ne-

exclusivă 

Agsira Srl, 

Craiova 

Produsul este un amestec 

de peptide umami și 

kokumi,  obținute prin 

hidroliza enzimatică a 

plasmolizatului de drojdie 

de bere epuizată, destinat 

înlocuirii glutamatului de 

sodiu (MSG). 

9 

Tehnologie inovativă de 

producere de 

nanoceluloză și 

paraprobiotice prin 

utilizarea consorțiilor 

SCOBY 

PN +TM 2 CBI 
Licențiere ne-

exclusivă 

Medica 

Farmimpex 

Srl, Otopeni 

În cadrul rezultatului de 

cercetare sunt integrate 

două tehnologii, tehnologia 

de obținerea nanoceluloză 

bacteriană din 

membrana/pelicula de 

SCOBY / Kombucha, și 

tehnologia de obținere 

produse paraprobiotice prin 

fermentarea polenului cu 

culturi de SCOBY / 

Kombucha. 

10 
Fertilizanți foliari cu 

eficacitate crescută 
PN +TN 1 CBI 

Licențiere ne-

exclusivă 

Agsira Srl, 

Craiova 

Rezultatul de cercetare 

implică utilizarea pereților 

celulari de drojdie ca 

ingredient multifuncțional 

pentru fertilizanții foliari. 

Pereții celulari de drojdie 

sunt agent de formulare 

(tensioactiv, umectant și 

adeziv foliar), chelatant 
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N
r.

 c
rt

. 

DENUMIRE REZULTAT 

CDI VALORIFICAT 

TIP9 

REZULTAT 

GRAD 

NOUTATE10 

GRAD 

COMERCIA

LIZARE11 

MODALITATE 

VALORIFICARE 12 
BENEFICIAR 

DESCRIERE  

REZULTAT CDI 

pentru oligo- și micro-

nutrienți și biostimulant 

pentru plante. 

11 

Acoperire 

multifuncțională pentru 

nave fluviatile 

PN +TM 1 - 
Licențiere ne-

exclusivă 

Qwerty 

Developmen

t Macada-m 

O acoperire 

multifuncțională, care 

include nanoparticule de 

oxid de zinc. Acoperirea 

este destinată pentru nave 

fluviatile cu corp din 

aluminiu, și are funcția de 

12reducere a formării  

biofilmului pe carena 

navelor, concomitent cu 

reducerea riscului de 

coroziune 

12 

Biostimulanți pentru 

plante cu uleiuri 

esențiale 

nanoformulate 

PN + TM 2 BI 
Licențiere ne-

exclusivă 
Primosal Srl 

Rezultatul de cercetare 

implică încapsulare a 

uleiurilor esențiale, în 

nanostructuri  de silice 

mezoporoasă, care au o 

stabilitate ridicată și care 

asigură o viteză constantă 

de eliberare a 

componentelor volatile din 

uleiurile esențiale, pe o 

perioadă de timp 

îndelungată. 

13 
Mini-bioreactoare cu 

biofilme fungale 
PN +TM 1 

BI 

 

Licențiere ne-

exclusivă 

DFR System 

Srl 

Rezultatul de cercetare 

permite dezvoltarea unor 

noi tipuri de mini-

bioreactoare cu biofilme 

fungale, care sunt 

utilizabile pentru biosinteza 

unor produse cu valoare 

adăugate mare, ca de ex. 

hidrofobine, cerato-

platanine și sisteme 

enzimatice hidrolitice. 

 

b. scurtă descriere a acestora (noutatea tehnică / științifică) 

1. Protocol de preparare de noi materiale compozite pentru obținerea unor 

combustibili solizi de rachetă. 

Acest rezultat a fost valorificat ca tehnologie de laborator (TRL 4) intr-o 

propunere de proiect PTE in anul 2021, care a fost selectata pentru finantare in 

2022. Articole care sustin rezultatul: 

a. F.M. Dîrloman, T. Rotariu, T.V. Țigănescu, G. Toader, T. Zecheru, T.V. 

Iordache, Phase Stabilized Ammonium Nitrate For Future Green Rocket Propellants, 

Scientific Bulletin of UPB Series B, vol 3, 2021;  

b. Dîrloman, Florin M., Gabriela Toader, Traian Rotariu, Tudor V. 

Țigănescu, Raluca E. Ginghină, Răzvan Petre, Florentina Alexe, Mihai I. Ungureanu, 
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Edina Rusen, Aurel Diacon, Adi Ghebaur, Monica Duldner, Alina E. Coman, and 

Robert Țincu. 2021. "Novel Polyurethanes Based on Recycled Polyethylene 

Terephthalate: Synthesis, Characterization, and Formulation of Binders for 

Environmentally Responsible Rocket Propellants" Polymers 13, no. 21: 3828. 

https://doi.org/10.3390/polym13213828  

Cereri brevet asociate rezultatului: 

a. Lianți polimerici cu solubilitate selectiva pentru materiale compozite 

energetice “verzi” si procedeu pentru obținerea acestora, Traian Rotariu, Elena 

Andreea Moldovan, Gabriela Toader, Tanta-Verona Iordache, Ana-Mihaela Gavrila, 

Anamaria Zaharia, Andrei Sarbu, cerere brevet A00805/28.11.2019 

b. Compoziții poliester-poliolice pentru poliuretani elastomeri, metoda de 

obținere a acestora si materiale compozite pentru combustibili solizi de rachete 

incorporand respectivele compoziții poliester-poliolice, Duldner Monica- Mirela, 

Coman Alina-Elena, Zaharia Anamaria, Iordache Tanta Verona, Sarbu Andrei, Rotariu 

Traian, Darloman Florin-Marian, Hubca Gheorghe, Damian Celina Maria Cerere 

Brevet A00848/03.12.2019. 

2. Devulcanized Rubber for Bitumen Modification  

Au fost realizate cercetari la nivel TRL4 privind devulcanizarea pudretei de 

cauciuc şi validarea în condiții de laborator a pudretei obţinute prin determinarea 

omogenităţii bitumului modificat cu această pudretă prin metoda microscopiei de 

fluorescenţă. 

Pudreta de cauciuc devulcanizată prin adsorbţie reactivă pe oxizi metalici 

care au prezentat caracter acid şi au avut o distribuţie adecvată a mărimii 

particulelor a prezentat performanţe mai ridicate în procesul de modificare a 

bitumului rutier. 

3. Produs alimentar prebiotic pe baza de zer dulce integral si procedeu de 

obținere 

Invenția se referă la un produs alimentar prebiotic si la un procedeu de 

preparare a acestuia. Conform invenției, produsul conține zer dulce filtrat, limpezit 

si sterilizat in prealabil prin pasteurizare, fructoza, inulina, xantan si arome 

naturale. Procedeul consta in amestecarea xantanului cu fructoza și fibre alimentare 

solubile si hidratarea amestecului cu zer dulce integral, după care se adaugă arome 

naturale, rezultând un produs care se încălzește timp de 1 oră la temperatura pentru 

sterilizare și după răcirea bruscă s-a ambalat aseptic. 

4. Procedeu de adaptare a drojdiei Kluyveromyces marxianus pentru creșterea 

randamentului de obținere de biomasă 

Invenția se refera la un procedeu de recuperare a biomasei din zerul rezultat 

din prepararea brânzei, biomasa fiind destinata a fi utilizata ca aditiv furajer cu 

efect imunomodulator. Conform invenției, procedeul consta în adaptarea tulpinii de 

https://doi.org/10.3390/polym13213828
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drojdie Kluyveromyces marxianus NRRLY1195 prin cultivare succesiva în condiții de 

aerobioza, pe medii de cultura, precum permeat acid de grâu îmbogățit cu doua 

surse de azot si o sursa de potasiu, extract de drojdie în 20 de pasaje în serie, 

reprezentând inocul pentru următorul mediu de cultura - permeat acid de grâu 

îmbogatit cu doua surse de azot si o sursa de potasiu în concentrații duble, extract 

de drojdie în 30 de pasaje în serie, reprezentând inocul pt. următorul mediu de 

cultura - hidrolizat acid de grâu îmbogatit cu o sursa de potasiu, în 30 de treceri 

seriate pentru multiplicarea drojdiei cu acumulare de biomasa care se recolteaza în 

continuare dupa perioada de fermentatie si se usuca prin liofilizare. 

5. Procedeu de valorificare complexă a ingredientelor active benefice din 

plante, care conțin alergeni și/sau compuși toxici 

Propunerea de proiect PN-III-P2-2.1-PTE-2021-0532, “Dezvoltarea unui produs 

dezinfectant, de generație nouă, pentru tegumente obținut din surse regenerabile”, 

se bazează pe brevetul de invenție  RO 128904 B1, BOPI 9/2019, „Procedeu de 

valorificare complexă a ingredientelor active benefice din plante, care conțin 

alergeni și/sau compuși toxici”. Prezenta invenție se referă la un procedeu de 

valorificare complexă a ingredientelor active benefice din materialul vegetal 

provenit de la plante care conțin alergeni și/sau compuși toxici, cum sunt cele din 

genul Aloe sau din specia Phytolacca americana, care implică extracția selectivă a 

unor ingrediente active, înainte și după inactivarea compușilor alergeni  sau toxici, 

și eventuala suplimentare cu micro-elemente antioxidante, în special zinc, și prin 

care se obțin noi  compoziții, cu siguranță ridicată pentru subiecții umani, utilizabile 

ca suplimente alimentare sau pentru produse cosmetice/cosmoceutice. Scopul 

proiectului propus „Dezvoltarea unui produs dezinfectant, de generație nouă, 

pentru tegumente obținut din surse regenerabile”, este creșterea competitivității 

întreprinderii coordonatoare, S.C. KLINTENSIV S.R.L. și a siguranței utilizatorilor 

dezinfectanților propuși prin proiect prin asimilarea unor rezultate CDI. 

6. Adsorbent cu proprietăți magnetice pe bază de material apatitic pentru 

tratarea apelor impurificate cu compuși organici și anorganici și metoda de 

obținere a acestuia 

Tehnologia dezvoltată în cadrul proiectului Nucleu (Nanotehnologii cu 

aplicații în monitorizarea și protecția mediului PN.19.23.03.01) și protejată la OSIM 

prin cererea de brevet A00380/2019 (Adsorbent cu proprietăți magnetice pe bază 

de material apatitic pentru tratarea apelor impurificate cu compuși organici și 

anorganici și metoda de obținere a acestuia, Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, 

Valentin Raditoiu) a fost valorificată prin depunerea unui proiect tip PTE (PN-III-P2-

2.1-PTE-2021-0309), coordonator ICPE Bistrița SA. Proiectul a fost evaluat cu 95.2 

puncte fiind pe poziția 16 pe lista proiectelor eligibile pentru finanțare în competiția 

din 2021, urmând a fi contractat pe parcursul anului 2022 (valoare ICECHIM. 275.000 

lei). Prezenta invenție se referă la un material adsorbant compus dintr-o faza activa 

(material apatitic) si o faza magnetica, destinat adsorbției poluanților organici si 
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anorganici prezenți in mediile apoase, la temperatura ambianta si presiune 

atmosferica. Acest material are capacitate de depoluare multipla simultan (poluanți 

organici si anorganici), ieftin, si care se poate îndepărta ușor din mediul in care au 

fost utilizat (datorita componentei magnetice), utilizează compuși a căror sinteză 

este rapidă, economică, și fără acțiune negativă asupra mediului și sănătății umane. 

7. Extract vegetal sinergic și procedeu de obținere 

Rezultatul de cercetare  referitor la obținerea unui extract vegetal sinergic a 

fost obținut de INCDCP-ICECHIM în cadrul unui proiect Nucleu al INCDCP-ICECHIM, 

PN19.23.01.01. Platformă integrată pentru valorificarea ”inteligentă” a biomasei-

Smart Bi, Contract nr. 23N/11.02.2019 Prin definiție o platformă tehnologică 

reprezintă un set de concepte și instrumente tehnologice prin care dezvoltă procese 

tehnologice specifice. De exemplu, în cazul concret al fluxurilor laterale din 

bioeconomie care sunt valorificate prin proiectul Nucleu PN19.23.01.01. acest set 

de concepte și instrumente tehnologice implică recuperarea ingredientelor bioactive 

din biomasă conform conceptului piramidei valorice și utilizarea unor instrumente 

specifice Industry 4.0, ca de ex. controlul preventiv (feedforward), pentru 

adaptarea procedeului la particularitățile materiei prime. In cazul acestui extract 

vegetal sinergic, controlul preventiv implică efectuarea unui spectru Raman 532 nm 

și  stabilirea relațiilor de proporționalitate între picurile de la  1580-1610 cm-1 și 

activitatea antioxidantă. 

8. Potențiator de gust și de aromă obținut din drojdie de bere epuizată 

Produsul este un amestec de peptide umami și kokumi,  obținute prin hidroliza 

enzimatică a plasmolizatului de drojdie de bere epuizată, destinat înlocuirii 

glutamatului de sodiu (MSG). Problema tehnică pe care o rezolvă procesul propus 

este de a dezvolta un procedeu prin care compușii amari să rămână fixați pe 

componentele pereților celulari, fără a mai afecta caracteristicile organoleptice ale 

extractului de drojdie. Reducerea cantității de compuși amari care sunt detașați  de 

pereții celulari de drojdie în timpul procesului de liză celulară prin omogenizare la 

presiune pentru că liza celulară se face la o presiune (mult) mai redusă datorită  

fragilizării pereților celulari ca urmare a tratamentului inițial cu un amestec de 

enzime, endo- și exo (1,3)-beta-D-glucanază, proteaze și endo-chitinaze. 

9. Tehnologie inovativă de producere de nanoceluloză și paraprobiotice prin 

utilizarea consorțiilor SCOBY 

În cadrul rezultatului de cercetare sunt integrate două tehnologii, tehnologia 

de obținerea nanoceluloză bacteriană din membrana/pelicula de SCOBY / 

Kombucha, și tehnologia de obținere produse paraprobiotice prin fermentarea 

polenului cu culturi de SCOBY / Kombucha. Includerea polenului în fermentația 

Kombucha are efecte multiple: (i) dirijează procesul fermentativ, echilibrând 

SCOBY; (ii) crește conținutul de componente benefice pentru sănătate, atât prin 
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eliberarea de polifenoli și de siliciu solubil, cât și prin stimularea formării de compuși 

postbiotici; (iii) stimulează formarea de pelicule de celuloză  bacteriană. 

10. Fertilizanți foliari cu eficacitate crescută 

Rezultatul de cercetare implică utilizarea pereților celulari de drojdie ca 

ingredient multifuncțional, agent de formulare (tensioactiv, umectant și adeziv 

foliar), chelatant pentru oligo- și micro-nutrienți și biostimulant pentru plante. 

Peretele celular de drojdii are o structură complexă, care include β-glucan, chitină, 

manoproteine. Pentru spargerea pereților celulari de drojdie  a fost folosit un 

tratament combinat, enzime și rupere mecanică prin folosirea forțelor de forfecare 

induse în mediul lichid de variațiile de presiune / cavitație (ultrasunete, 

microfluidizare, omogenizare sub presiune). Enzimele folosite pentru hidroliza 

enzimatică a peretului celular sunt amestecuri care conțin β-glucanaze (în principal 

β 1-3 glucanaza) și celulaze, proteaze și chitinaze. Se eliberează astfel toate cele 

trei componente ale peretelui celular, care-și exercită efectele de agent de 

formulare (manoproteine), chelatant pentru oligo- și micro-elemente (peptide 

formate din manoproteine) și biostimulant pentru plante – (oligomeri de) β-1,3-

glucan și chitină. 

11. Acoperire multifuncțională pentru nave fluviatile 

Rezultatul de cercetare determină reducerea amprentei de carbon a 

transportului naval. Acoperirea este destinată pentru nave fluviatile cu corp din 

aluminiu, și are funcția de reducere a formării  biofilmului pe carena navelor, 

concomitent cu reducerea riscului de coroziune. Prin reducerea formării biofilmului 

și a vegetației de pe corpul navei se reduce consumul de combustibil al navei. 

12. Biostimulanți pentru plante cu uleiuri esențiale nanoformulate 

Rezultatul de cercetare implică încapsulare a uleiurilor esențiale, în 

nanostructuri  de silice mezoporoasă, care au o stabilitate ridicată și care asigură o 

viteză constantă de eliberare a componentelor volatile din uleiurile esențiale, pe o 

perioadă de timp îndelungată. Avantajelele nanoformulării uleiurilor esențiale cu 

nanoparticule de silice mezoporoasă sunt multiple: (i) se reduce  volatilitatea, 

prelungindu-se activitatea de factor semnal a acestor compuși; (ii) se îmbunătățește 

penetreabiltitatea foliară prin cuticula hidrofobă a plantelor suspensiilor apoase și 

(iii) se combină acțiunea de biostimulant pentru plante a  dozelor mici de uleiuri 

esențiale cu cea a speciilor de siliciu solubil. 

13. Mini-bioreactoare cu biofilme fungale 

Rezultatul de cercetare permite dezvoltarea unor noi tipuri de mini-

bioreactoare cu biofilme fungale, care sunt utilizabile pentru biosinteza unor 

produse cu valoare adăugate mare, ca de ex. hidrofobine / cerato-platanine și 

sisteme enzimatice hidrolitice. Sistemele enzimatice hidrolitice propuse pentru 

producere in-situ cu aceste mini-bioreactoare cu biofilme fungale sunt enzimele 

utilizate în vinificație, pentru optimizarea gustului vinului. Hidrofobinele / cerato-
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plataninele au utilizări multiple, de la realizarea de interfețe pentru biosenzori până 

la nanoformularea produselor aplicate în agricultură ca tratament foliar. 

c. formă de valorificare (ex: microproducție / servicii / licențiere 

etc.) 

Valorificarea rezultatelor se realizează prin licențiere neexclusiva la agenții 

economici. În cazul parteneriatelor, ICECHIM beneficiază de buget propriu în cadrul 

proiectelor. 

d. operatorul economic beneficiar al rezultatelor (date de contact) 

✓ COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A: Bulevardul Timișoara nr. 5B, Sector 6, 

București, România, Email: office@romarm.ro, Telefon + 40 213 17 19 71, 

https://romarm.ro/.  

✓ ATICA CHEMICALS: Str. Cazanesti nr. 202, Ramnicu Valcea, Valcea, email: 

office@aticachemicals.ro, telefon: (+40) 250 734 979, 

http://aticachemicals.ro/.  

✓ SEREDIN AVI SRL: Localitatea Sălcioara, Comuna Banca, Nr. 16, CORP  nr.9, 

Judetul Vaslui, http://seredinavi.ro/.   

✓ ROMVAC Company: Şos. Centurii nr. 7, Voluntari, Ilfov, 077190, email: 

romvac@romvac.ro, telefon: 021.350.31.09, https://romvac.ro/.  

✓ S.C. KLINTENSIV S.R.L.: Soseaua Alexandriei 544,Bragadiru, Ilfov, Email: 

office@klintensiv.ro, telefon 0742.193.981, https://klintensiv.ro/.  

✓ ICPE Bistrița SA: Str. Parcului, Nr. 7, 420035, Bistrița, Bistriţa-Năsăud, 

România, telefon: +40 263 210938, email: icpe@icpebn.ro, https://icpe-

bn.ro/ro.  

✓ Nirvana SRL: nr. 404, Batoș, jud Mureș 

✓ Agsira SRL: str.Nicolae Balcescu, nr.54,Hala 2 Isalnita, Dolj, Romania, 

telefon: 0724.381.388, email:  contact@agsira.ro, http://agsira.ro/en/.  

✓ Medica Farmimpex SRL: Otopeni, Str. Frasinului, Nr 11, Ilfov. 

✓ Qwerty Development Macada-M: Soseaua Berceni Nr. 104i, Sector 4, 

Bucuresti, telefon 0726677181, https://q-steel.ro/.  

✓ Primosal SRL: Strada Catanoaia 33, Sector 3, Parc Industrial Comat-Met, 

telefon 021 312 45 57, email: office@primosal.ro, http://primosal.ro/.  

✓ DFR System SRL: Drumul Taberei, 46, București, telefon: 021.413.14.39, 

https://dfr.ro/.  

e. impactul valorificării rezultatelor atât la beneficiar, cât și la 

executant (efecte obținute/estimate)  

În cazul transferului rezultatelor prin proiecte tip PTE, impactul valorificării 

acestora va fi raportat la finalizarea proiectelor (ce urmează a fi contractate pe 

parcursul anului 2022). În cazul licențierii ne-exclusive, impactul valorificării va fi 

raportat ulterior rapoartelor economice ale beneficiarilor transferurilor. 

 

mailto:office@romarm.ro
https://romarm.ro/
mailto:office@aticachemicals.ro
http://aticachemicals.ro/
http://seredinavi.ro/
mailto:romvac@romvac.ro
https://romvac.ro/
mailto:office@klintensiv.ro
https://klintensiv.ro/
https://icpe-bn.ro/ro
https://icpe-bn.ro/ro
http://agsira.ro/en/
https://q-steel.ro/
http://primosal.ro/
https://dfr.ro/
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POVEȘTI DE SUCCES 

I. Titlu Proiect:  PROIECT COMPLEX  70PCCDI/2018 - CONTINGENȚA 

HAZARDURILOR CBRN ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA MIJLOACELOR DE SECURITATE 

NAȚIONALĂ – SECURE-NET. Rezultat: Module de Amortizare a Undei de Soc 

(MAUS) 

Sisteme compozite de tip sandwich, cu fete metalice si umplutura de spuma 

poliuretanica multistrat, de compozitii chimice si densitati diferite, capabile sa 

disipe in structura interna si sa absoarba energia undei de soc. Cele doua tipuri de 

compozite au fost brevetate iar prototipul MAUS (200 x 200 x 67 mm) a fost testat 

la impact intr-un stand de testare (masa impactorului -320,6 Kg). Rezultatele 

testelor releva faptul ca MAUS reduce cu peste 60% deformarea maximă de material.  

 

Fig. 7.6. Module MAUS-prototipuri de testare 

Cereri de brevet de invenție: 

➢ Duldner Monica- Mirela, Coman Alina-Elena, Iordache Tanta Verona, Sarbu 

Andrei, Bartha Emeric, Tincu Robert-Andrei, Ghebaur Adi,  Damian Celina, 

Surdu George, Savastre Alexandru, Compozite poliester-eter polioli 

/montmorilonit pentru spume poliuretanice semiflexibile (nano)compozite 

si procedeu de obtinere a acestora, cerere brevet, RO135061A2.  

➢ Duldner Monica-Mirela, Coman Alina-Elena, Iordache Tanta Verona, Sarbu 

Andrei, Bartha Emeric, Teodorescu Florina, Ghebaur Adi,  Chitulescu 

Victor- Ioan, Surdu George, Popa Sterica, Polioli cu structura poliester-

amidica continand unitati structurale mezogene pentru spume 

poliuretanice semiflexibile si procedeu de obtinere a acestora, cerere 

brevet, RO135066A2. 

 

II. Titlu Proiect:  PROIECT COMPLEX  70PCCDI/2018 - CONTINGENȚA 

HAZARDURILOR CBRN ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA MIJLOACELOR DE SECURITATE 

NAȚIONALĂ – SECURE-NET. Rezultat: Senzori serigrafiați specifici pentru 

detecția agenților chimici de luptă persistenți  (ACL-SENSE) 

Senzorul electrochimic brevetat se bazează pe tehnicile de imprentare 

moleculara si sol-gel pentru depunerea unui strat senzitiv, utilizând ca molecula 

șablon tiodiglicolul. Prototipul prezinta următoarele caracteristici: costul redus (se 

utilizează senzori comerciali SPCE pentru depunerea startului senzitiv), sensibilitate 
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mare (1,98*10-5 A/μM); LOD (0,33 μM) si timp de răspuns redus (4-5 secunde). In 

prezenta agenților interferenți reali dimetil metilfosfonat (DMMP) si diizopropil 

metilfosfonat (DIIP), senzorul detectează selectiv molecula șablon, adică 

tiodiglicolul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.7 Suprafata stratului senzitiv pe baza de particule MIP depus prin metoda 

sol-gel 

 Cereri de brevet de invenție: 

➢ Ana Mihaela Gavrilă, Tanța Verona Iordache, Andrei Sârbu, Ana Lorena 

Ciurlică, Anamaria Zaharia, Anita Laura Chiriac, Teodor Sandu, Elena 

Bianca Stoica, Steluța Apostol, Filme hibride senzitive imprentate 

molecular cu tiodiglicol depuse pe electrozi serigrafiați de carbon și 

procedeu pentru obținerea acestora, cerere brevet, RO135012A2.  

 

III. Titlu Proiect:  PROIECT COMPLEX  70PCCDI/2018 - CONTINGENȚA 

HAZARDURILOR CBRN ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA MIJLOACELOR DE SECURITATE 

NAȚIONALĂ – SECURE-NET. Rezultat: Compozite polimerice pentru 

combustibili solizi de motoare rachetă (RAKETCOMB) 

Amestecul polimeric compozit este format dintr-un liant polimeric recuperat 

din PET si un carburant, conform unor tehnologii cât mai simple care să permită 

producția de serie. Rezultatele obţinute sunt în concordanţă cu obiectivele propuse 

în cadrul proiectului și pot susține ipoteza că performanțele noilor compozite sunt 

comparabile cu cele ale propergolilor solizi omogeni pe bază de nitroceluloză și 

nitroglicerină (dublă bază), dar mai reduse decât cele ale propergolilor solizi 

eterogeni pe bază de perclorat de amoniu și aluminiu. Pe lângă performanţele bune, 

se observă și faptul că noile compoziţii prezintă o combustie cu emisie redusă de 

fum ceea ce constituie un alt avantaj important faţă de compoziţiile consacrate. 

MIP 13/Sol-gel-ECS

NIP 13/Sol-gel-ECS

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DRO135012A2
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Fig. 7.8. Combustia noilor compozite în motor rachetă (stânga), respectiv 

combustia liberă a noilor compozite (dreapta) 

 Cereri de brevet de invenție: 

➢ Lianți polimerici cu solubilitate selectiva pentru materiale compozite 

energetice “verzi” si procedeu pentru obținerea acestora, Traian Rotariu, 

Elena Andreea Moldovan, Gabriela Toader, Tanta-Verona Iordache, Ana-

Mihaela Gavrila, Anamaria Zaharia, Andrei Sarbu, cerere brevet 

RO135065A2.  

➢ Compoziții poliester-poliolice pentru poliuretani elastomeri, metoda de 

obținere a acestora si materiale compozite pentru combustibili solizi de 

rachete incorporând respectivele compozitii poliester-poliolice, Duldner 

Monica- Mirela, Coman Alina-Elena, Zaharia Anamaria, Iordache Tanta 

Verona, Sarbu Andrei, Rotariu Traian, Darloman Florin-Marian, Hubca 

Gheorghe, Damian Celina Maria, Cerere Brevet, RO135069A2.  

 

IV. Titlu Proiect: NANOTEHNOLOGII INOVATIVE PE BAZA DE POLIMERI PENTRU 

OBTINEREA DE NOI MATERIALE AVANSATE – NAPOLI 19. Rezultat: Procedeu 

inovativ de obținere a ceramicii de nitrura de titan pe calea hibridelor 

polimerice compozite pentru aplicații biomedicale. 

 

Tehnologia de producere a nitrurii de titan pentru aplicații biomedicale se 

bazează pe obținerea TiO2 mesoporos prin procedeul hidrotermal in camp de 

microunde. Titania mesoporoasă servește drept gazda pentru polimerizarea gazda-

oaspete, radicalică, a acrilonitrilului. Compozitul polimeric anorganic- organic 

obtinut este transformat in nitrura de titan, prin carbonizarea polimerului conținut 

in pori, asigurându-se astfel contactul intim intre cele 2 faze solide: TiO2 si Carbon 

si accesul N2 pentru reacția de nitrurare carbotermala finala. Testele de 

citotoxicitate realizate prin metoda extractului și prin metoda de contact relevă 

faptul că în condițiile experimentale descrise, probele de TiN sunt lipsite de 

citotoxicitate. S-au publicat 5 articole ISI si s-au prezentat 29 comunicari stiintifice. 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DRO135065A2
https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DRO135069A2
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Fig. 7.9. PRODUCERE TiO2 1 – agitator 
magnetic 2 – palnie picurare 3 – pahar 
Berzelius 4 – Centrifuga 5 – palnie 6 – 
pahar Erlenmeyer 7 – etuva 8 – cuptor 
cu microunde 9 – creuzet 10 – cuptor 
de calcinare, A- solutie precursori B- 

precipitat TiO2 amorf umed C- 
precipitat TiO2 amorf uscat D-solutie 

precipitat TiO2 amorf pentru 
autoclavare E- pudra TiO2 cristalin 

umeda F- pudra TiO2 cristalin uscata, 
G-TiO2 mezoporos 

Fig. 7.10. Demonstrator: vedere de ansamblu 1. 
cuptor ceramic tubular; 2. modul electronic; 3. 

tub cuart; 4. racitor cu apa / captator gaze 
fierbinti; 5. distribuitor gaze preincalzite / 

vidare instalatie; 6. conexiune pompa vid; 7. 
termocuple tip K; 8. vas Dewar cu azot lichid – 

LN2; 9. iesire azot lichid; 10. 
evaporatot/incalzitor LN2; 11. debitmetru 
gaze; 12. preincalzitor elecric termostatat 

pentru gaze; 13. calculator cu softurile 
aferente; 14. Convertor RS 485 – USB ModBus. 

 
Fig. 7.11. Difractogramele de raze X ale probelor de TiN obtinute 

 

Procedeul este protejat prin 2 cereri de brevet:  

➢ Procedeu de obținere a nitrurii de titan via nanocompozite 
polimerice anorganic-organice, Radu Anita-Laura, Sârbu Andrei, 
Dumitru Aurelia-Anca, Ifteme Sorina, Carmen Lazău, Orha Corina 
Ileana, Tanţa Verona Iordache, Teodor Sandu, Miron Andreea, Steluţa 
Apostol, OSIM A00166/15.03.2019  

➢ Materiale hibride noi pe baza de zeolit natural functionalizat cu 
dioxid de titan "black" obtinute prin metoda solid-solid, INCEMC 
Lazau Carmen, Orha Corina, Bandas Cornelia nr. OSIM  A/00332/2019 
(ICEMC Timisoara) 
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V. Titlu Proiect: NANOTEHNOLOGII INOVATIVE PE BAZA DE POLIMERI PENTRU 

OBTINEREA DE NOI MATERIALE AVANSATE – NAPOLI 19. Rezultat: 

Materiale hibride nanostructurate obținute prin metode «eco-fiendly» 

pentru protecția suprafețelor împotriva deteriorărilor produse de 

microorganisme și agenți poluanți. 

Proiectul și-a propus realizarea unor materiale inteligente pentru acoperiri 

cu proprietăți avansate de protecție împotriva dezvoltării biofilmelor și a 

depunerilor pe suprafețe de tip piatră, hârtie și metal. S-au realizat cercetări privind 

metode de sinteză ale nanoparticulelor metalice (Cu, Ag) şi din oxizi metalici (ZnO, 

CuO) prin metode solvotermale. S-au folosit diferite metode de sinteză pentru 

fiecare dintre componenții studiați. Nanoparticulele rezultate au avut dimensiuni 

situate între 50 nm şi 180 nm, cu morfologie variată. S-a demonstrat funcționalitatea 

acoperirilor realizate cu materiale hibride nanostructurate pentru protecția 

materialelor litice, metalice şi de tip hârtie împotriva factorilor poluanți chimici 

(SO2, CO2, NO2) şi împotriva atacurilor bacteriologice. S-au publicat 5 articole ISI, s-

au prezentat 20 comunicari stiintifice 

  

(a) (b) 

 

 

(c) 

Fig. 7.12. Analiza TEM (a), SEM (b) si EDAX (c) pentru nanoparticule de ZnO 
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Fig. 7.13. Imaginile plăcuţelor de alamă, cupru şi fier după expunerea la un 

agent poluant (NO2): a) faţa protejată cu acoperiri monostrat (sus) şi bistrat 
(jos) – A0 = filmul martor, fără nanoparticule; AOAg = filmul dopat cu 

nanoparticule de Ag; AOZn = filmul dopat cu nanoparticule de ZnO şi b) faţa 
neprotejată a aceloraşi plăcuţe. 

A fost depusă o cerere  de brevet de invenție: Procedeu de obținere a unor 

acoperiri antimicrobiene şi de protecţe împotriva factorilor poluanți chimic, 

destinate conservării obiectelor de patrimoniu C.L. Nistor, C. Petcu, L.O. Cinteză, 

C.I. Mihăescu, S.G. Burlacu, C.M. Ninciuleanu, C. Scomoroscenco, R. Ianchiş / OSIM/ 

A 2021-00166/ 09.04.2021 

VI. Titlu Proiect: NANOTEHNOLOGII INOVATIVE PE BAZA DE POLIMERI PENTRU 

OBTINEREA DE NOI MATERIALE AVANSATE – NAPOLI 19. Rezultat: 

Biomateriale din poliesteri alifatici si modificatori micro si nano-

celulozici pentru produse cu durată scurtă de viață sau de unică 

folosință. 

 

Proiectul a avut ca obiectiv realizarea unor materiale biodegradabile pe baza 

de poliesteri alifatici cu proprietati mecanice si termice echilibrate, avand 

ductilitate si comportare buna la prelucrare. Ele sunt destinate obtinerii unor 

ambalaje cu durata scurta de viata sau de unica folosinta care se aduna in cantitate 

mare dupa utilizare si sunt greu de recuperat astfel incat utilizarea unui material 

biodegradabil ar rezolva problema deseurilor. In acest scop s-au biosintetizat la ICCF 

polihidroxialcanoati cu lungime medie a lantului lateral(mPHA) avand fractie 

majoritara C8 sau C9 iar la ICMM Petru Poni s-au sintetizat mai multe tipuri de 

poliuretani cu secvente biodegradabile (PU  Bioelastomerii de tip mPHA si PU au fost 

folositi la realizarea unor bioaliaje pe baza de polihidroxibutirat (PHB, produs 

comercial) folosind mai multe metode, rapoarte masice si conditii de lucru.. 

Rezultatele analizelor au evidentiat imbunatatirea proprietatilor termice si 

mecanice, in special cresterea importanta a ductilitatii in comparatie cu PHB. 
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Fig. 7.14. Instalație de extrudere-suflare folii (stânga); Folie suflata din proba 

PHB/PHO/MC (dreapta) 

S-au publicat 6 articole ISI si s-au prezentat 15 comunicări științifice, iar 

tehnologiile  elaborate sunt protejate prin 2 cereri de brevet:  

➢ V. Melinte, T. Buruiana, A. L. Scutaru, L Stroea, „Poliuretani termoplastici 

cu segmente structurale biodegradabile si procedeu de obtinere” (ICMM 

Petru Poni), Cerere OSIM nr. A/00083/18.02.2020 

➢ D. M. Panaitescu, A. N Frone, C.A. Nicolae, A. R. Gabor, M. S. Popa, T. 

Buruiana, V. Melinte „Compozitii cu flexibilitate marita pe baza de 

polihidroxialcanoati si procedeu de obtinere” (ICECHIM), Cerere OSIM nr. 

A/00675/27.10.2020. 

 

VII. Titlu Proiect: NANOTEHNOLOGII INOVATIVE PE BAZA DE POLIMERI PENTRU 

OBTINEREA DE NOI MATERIALE AVANSATE – NAPOLI 19. Rezultat: 

Materiale hibride inovative cu proprietăți fotocatalitice. 

În cadrul Proiectului „Materiale hibride inovative cu proprietăți 

fotocatalitice”, parte component a proiectului de cercetare complex PCCDI 

„Nanotehnologii inovative pe bază de polimeri pentru obținerea de noi materiale 

avansate- NAPOLI 19”, s-au dezvoltat noi direcții principale de cercetare, şi anume: 

(1) Conceperea şi realizarea unor structuri de fotocatalizatori de tip oxidic dopaţi 

cu colorant din clasa metal complecsilor/policiclocetonici pentru sensibilizarea în 

domeniul vizibil şi creşterea eficienţei proceselor de fotodescompunere catalitică 

utilizaţi prin încorporare directă în materiale filmogene hibride; (2) Obţinerea unor 

materiale filmogene hibride conţinând fotocatalizatori de tip oxidic, şi 

caracterizarea şi testarea acestora în procese de autocurăţare după depunerea pe 

diferite tipuri de suprafeţe (sticlă, plastic). 

Inovația acestui proiect a constat în abordarea integrală a tipurilor clasice de 

sinteză (metoda sol-gel) cu cele ne-convenţionale (procesul hidrotermal asistat în 

microunde). Dezvoltarea materialelor hibride nanostructurate inovatoare conţinând 

fotocatalizatori de tip oxidic, dopate cu colorant şi a tehnologiei ecologice propuse 

în acest proiect au contribuit la sustenabilitatea şi competitivitatea continuă a 

cercetării europene prin: (1) dezvoltarea de procese ecologice, eficiente din punct 
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de vedere energetic şi al resurselor, (2) activităţi de cercetare care au abordat 

aspecte cheie ale impactului asupra sănătăţii-mediului; (3) acţiuni care au permis 

identificarea şi abordarea obstacolelor majore pentru inovare. 

Proiectul a avut ca obiectiv conceperea si realizarea de noi materiale hibride 

cu proprietăți fotocatalitice pentru obținerea de acoperiri cu autocuratare la lumina 

naturala sau artificiala si de a gasi relatia dintre compozitie si structura materialelor 

realizate. Rețetele pentru obtinerea de vopsele cu proprietati de autocuratare pe 

baza de apa s-au optimizat prin adaugarea in compozitie a agentilor de umectare, 

agenților de dispersie si modificatorilor de reologie si prin studiul influentei acestora 

asupra proprietăților finale ale peliculei, urmarindu-se cresterea rezistentelor la 

cretare, îmbunătățirea rezistentelor la murdarire si a aderentei si pastrarea 

proprietăților de autocuratare pe baza efectului fotocatalitic al particulelor de TiO2 

fotosensibilizat cu coloranți organici cu cromofor ftalocianin-azometinic, sintetizati 

de UPB. S-a evaluat efectul antibacterian pentru probe sintetizate cu precursori 

silanici si utilizand diferite pulberi de TiO2 nedopat, TiO2 dopat cu Ag sau TiO2 

sensibilizat cu colorant (ftalocianina de fier) fata de 2 tulpini bacteriene. 

Rezultatele au arătat ca probele prezinta activitate antimicrobiana incadrata ca 

“moderata” . 

 

Fig. 7.15. Schema protocolului de lucru de obținere a TiO2 dopat/nedopat prin 

metoda hidrotermal si rezultatele obținute prin diferite tehnici de caracterizare 

(XRD, SEM, EDX, UV-VIS) 

Obținerea unor rezultate remarcabile a fost posibilă datorită colaborării 

strânse între partenerii de la diferite Institute și Universități (UPB, UB, ICMPP-Iaşi, 

INCEMC-Timişoara, ICCF). Efectele acestei colaborări naționale s-au reflectat în 

sensul structurării şi coagulării în ţară a unei echipe de cercetare de excelenţă, de 
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nivel internaţional, în creşterea numărului de locuri de muncă în cercetare şi 

valorificarea superioară a forţei de muncă existente, în creșterea vizibilității 

internaționale a ICECHIM prin colaborări internaționale, în deschiderea de noi ocazii 

de participare în viitoare proiecte internaționale şi formarea de noi parteneriate. 

S-au publicat 14 articole ISI+ 3 BDI si s-au prezentat 39 comunicări științifice. 

S-a depus o cerere de brevet:  

➢ Sol-gel nanohybrid bicomponent photocatalytic compositions and process 

for obtaining these materials, ICECHIM V. Purcar, V. Rădiţoiu, A. Rădiţoiu, 

F. M. Raduly, R. Manea, G. C. Ispas, L. E. Wagner,  OSIM 

A/00645/14.10.2020. 

 

VIII. Titlu Proiect: NANOTEHNOLOGII INOVATIVE PE BAZA DE POLIMERI PENTRU 

OBTINEREA DE NOI MATERIALE AVANSATE – NAPOLI 19. Rezultat: Noi 

materiale durabile pe baza de polimeri regenerabili pentru imprimare 

3D. 

Scopul proiectului component a fost realizarea unor materiale pe baza de PLA 

cu proprietăți mecanice specifice aplicațiilor durabile si cu proprietăți reologice, in 

topitura, care fac posibila prelucrarea in produs finit prin imprimarea 3D. 

Durabilitatea este  proprietatea materialelor polimerice de a rezista, in timpul 

duratei de viață, acțiunii solicitărilor din mediu fără a periclitata buna funcționare. 

In selecția tipului de polimer s-au considerat dezideratul actual legat de noua 

economie a materialelor plastice si anume acela  de înlocuire a  carbonului fosil cu 

carbonul regenerabil, adică înlocuirea in aplicații durabile a polimerilor  

convențional cu cei regenerabili, aplicând tehnici moderne de transformer in produs 

finit. De aceea s-a optat pentru obținere noilor materiale prin modificarea PLA. 

Rezultatele obținute au arătat ca direcția de cercetare abordata a permis 

proiectarea unor compozite adecvate pentru imprimare 3D prin metoda filamentului 

topit. Stereocomplexarea creste gradul de ordine morfologica mai mult sau mai 

puțin in funcție de intensitatea procesului. 
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Fig. 7.16. Morfologia PLA modificat vizualizata prin microscopie in lumina 

polarizata (primele 3 figuri) si instalația de producere a filamentelor. 

S-au publicat 5 articole ISI si s-au prezentat 19 comunicări științifice. S-a 

depus o cerere de brevet de invenție:  

➢ Compozitie pentru cresterea flexibilitatii acidului polilactic prin 

stereocomplexare in vederea folosirii la imprimarea 3D, Dimonie Olga 

Doina Afina; Dragomir Laura-Nicoleta; Toma Ion – A/00851 / 22.12.2020 

 

IX. Titlu Proiect:  PROIECT COMPLEX  32PCCDI/2018 - CREŞTEREA EFICIENŢEI 

ENERGETICE A INSTALAŢIILOR DE BIOGAZ PRIN ELABORAREA SISTEMULUI 

INTEGRAT: BIOGAZ-MICROALGE-BIOCOMBUSTIBILI, ÎN CADRUL 

CONCEPTULUI DE BIORAFINARE – AlgalBiogazConceptEnergie 

 Rezultate Cheie:  

➢ INSTALATIE PILOT EXPERIMENTAL - DEMONSTRATIV BIOGAZ –MICROALGE 

Conceptul inovativ referitor la creșterea eficientei energetice a instalațiilor 

de biogaz prin integrarea unui sistem de cultivare microalge s-a concretizat 

prin construcția și punerea in funcțiune a Instalației Pilot - Experimental 

Demonstrativ (digestor 5m3 si bazin cultivare microalge 10m3) pe platforma 

INCDCSZ Brașov. Instalația va servi la validarea si demonstrarea tehnologiilor 

optimizate de digestie anaeroba si cultivare microalge in sistem deschis, și în 

același timp ca material didactic. 

➢ 4 tehnologii TRL 6 
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o Tehnologie de cultivare microalge pe digestat lichid, recoltare și 

procesare biomasa microalgală (CO – ICECHIM) 

o Tehnologie de co-digestie anaerobă (ICPE-CA) 

o Tehnologie de separare a biogazului şi conversie catalitică a CO2 la 

biometan (UB)   

o Tehnologie de valorificare prin piroliza a digestatului solid (UPG) 

➢ LABORATOR testare  combustibili gazoși  (Partenerului 5 – UT Iași) 

➢ 11 tineri nou angajați.  

 

  

 

Fig. 7.17. Imagini reprezentative pentru instalația experimentală 
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X. Titlu proiect: M-ERA-NET2 2017-2020 „BACTERICIDAL HYBRID SURFACES 

AGAINST GRAM-NEGATIVE AND GRAM-POSITIVE PATHOGENIC BACTERIA: 

SMART TOOLS FOR WASTEWATER PURIFICATION” (Acronim TANDEM) 

https://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=25&lang=en 

 

Parteneri: INCDCP-ICECHIM Bucuresti (Romania), EDAS-EXIM. SRL (Romania), 

NIBIO (Norvegia) 

 

Fig. 7.18. Rezumat grafic al proiectului TANDEM 

Obiectivul general al proiectului "TANDEM" s-a referit la dezvoltarea de 

suprafețe hibride bactericide,  inovatoare și eficiente pentru retentia bacteriilor 

Gram-negative (GNB) și Gram-pozitive (GPB), care pot fi transpuse în elemente 

speciale pentru crearea unor bio-tancuri mai eficiente și a unor tehnologii durabile 

de purificare a apelor reziduale. Prin urmare, proiectul a propus dezvoltarea unor 

filme hibride nano-asamblate strat-cu-strat imprentate molecular cu 

lipopolizaharide (LPS-MIP) si a unor microparticule monodisperse pe baza de saruri 

cuaternare de amoniu (QAS) pentru a crea un efect bactericid in tandem.  

Printre rezultatele deosebite obținute in cadrul acestui proiect se numără 

doua tehnologii (TRL 4) de preparare a celor doua tipuri de suprafețe protejate de 

doua cereri de brevet si 4 studii publicate in Jurnale indexate ISI. Cel din urma studiu 

a fost apreciat de comunitatea științifică si drept urmare publicat intr-un jurnal 

specific cu vizibilitate mare:  

➢ Ana Mihaela Gavrila, Anamaria Zaharia, Lisa Paruch, Francois Xavier 

Perrin, Andrei Sarbu, Andreea Gabriela Olaru, Adam Paruch, Tanta-Verona 

Iordache, Molecularly imprinted films and quaternary ammonium-

functionalized microparticles working in tandem against pathogenic bacteria 

https://icechim-rezultate.ro/proiect.php?id=25&lang=en
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in wastewaters, Journal of Hazardous Materials, 399, 15 Nov., 2020, 123026. 

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123026 

 

XI. IMPLEMENTAREA UNEI SOLUȚII INOVATIVE PENTRU PROTEJAREA SOLULUI 

ȘI A APEI ÎMPOTRIVA POLUĂRII CU PESTICIDE ȘI A ACUMULĂRII DE 

NUTRIENȚI ÎN PROCESUL CULTIVĂRII FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR în cadrul 

proiectului european coordonat de ICECHIM ProWsper (ERA-NET COFUND 

WATERWORKS2015 (2017-2020) ”How To Protect Water, Soil and Plants 

Production All Together”).  

În acest scop au fost dezvoltate straturi compozite multifuncționale alcătuite 

din geotextile și hidrogeluri hibride capabile să rețină nutrienții organici și 

anorganici, precum și a pesticidele înainte ca acestea sa pătrundă în sol și ulterior 

în apele subterane. Rezultatele deosebite obținute în cadrul acestui proiect au fost 

transpuse în două tehnologii (TRL 4), una pentru fabricarea hidrogelurilor hibride si 

una pentru compozitul geotextil final, amândouă protejate de cereri de brevet. 

XII. Titlu proiect: NOI BAUTURI FUNCTIONALE PE BAZA DE FRUCTE CU IMPACT 

ASUPRA SANATATII CONSUMATORILOR, PROBEV  

Dezvoltarea unor noi băuturi funcționale a fost realizată în cadrul proiectului 

EUREKA 92/2016 cu titlul “Noi băuturi funcționale pe bază de fructe cu impact 

asupra sănătății consumatorilor” (Probev), fiind realizate trei produse: suc de mere 

cu polifenoli (suc de mere 11,5 Brix cu adaos de polifenoli extrași din tescovina de 

struguri negri), suc de mere cu prebiotice si probiotice (conținând prebiotice - 

oligozaharide pectice și probiotice microîncapsulate în matrice de alginat cu 

acoperire de chitosan) și suc de mere cu probiotice (conținând probiotice 

microîncapsulate în matrice de alginat cu acoperire de chitosan).  

Producerea noilor băuturi funcționale pe bază de suc de mere fortificate cu 

polifenoli/ probiotice/ prebiotice și probiotice, fără aditivi de sinteză, contribuie la 

îmbunătățirea calității vieții prin efectele benefice asupra imunității și funcționării 

sistemului digestiv. INCDCP-ICECHIM a dezvoltat pentru IMM trei retete de produse 

functionale pe baza de suc de mere ca matrice pentru: antioxidanti, prebiotice si 

probiotice microincapsulate, probiotice microincapsulate. Aceste retete riguros 

optimizate ofera proprietati distincte, unicitate, autenticitate, reusind sa se 

pozitioneze intr-un segment de piata dominat numai de bauturile fermentate pe 

baza de lapte si  iaurturi ca sursa de probiotice (libere).  

Soluțiile elaborate au constat in: 

- valorificarea subprodusului rezultat din prelucrarea merelor (tescovina) prin 

extractia  oligozaharidelor pectice ca prebiotice.  

- selecția tulpinii probiotice Lactobacillus sp., caracterizarea acesteia si 

testarea sinergismului dintre prebiotic si probiotic.  

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123026
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- elaborarea tehnologiei de microincapsulare a probioticelor si testarea 

microcapsulelor obținute la acțiunea sucurilor gastro-intestinale.  

- elaborarea formulărilor de rețete de sucuri funcționale de mere si selectarea 

variantelor optime pe baza profilului senzorial.  

- verificarea stabilității la depozitare a noilor produse selecționate.  

Avantajele tehnologice constau in faptul ca aceste produse se pot fabrica pe 

instalatia existenta la IMM nefiind necesara retehnologizarea, ci doar adaptarea 

acesteia iar materiile prime necesare sunt accesibile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.19. Produse dezvoltate în cadrul proiectului 

S-au transferat următoarele tehnologii de laborator: 

➢ de extracție a pectinei din tescovina de mere. S-a realizat extractia pectinei 

din faina de tescovina de mere, pretratata prin blansare, spalata, macinata, 

utilizand doua metode prietenoase pentru mediu: autoclavarea si extractia 

cu acid citric.  

➢ de extracție a oligozaharidelor pectice din pectina de mere. S-a realizat 

extractia oligozaharidelor pectice prin hidroliza enzimatica a pectinei de 

mere folosind doua enzime diferite (Celluclast 1,5L si Pectinex ULTRA AFP) in 

doua etape succesive.  

➢ de obținere a probioticelor microincapsulate. S-a realizat si optimizat 

procesul de microincapsulare a probioticelor, incorporate in solutie de 

alginat, prin metoda extruderii, folosind doua procedee: prin picurare cu 

seringa si prin pulverizare.  

La finalul proiectului s-au formulat 3 retete de sucuri functionale inovative: 

suc de mere cu polifenoli, suc de mere cu prebiotice si probiotice si suc de mere cu 

probiotice. Cele 3 produse de bauturi functionale s-au incadrat pe primele 3 locuri 

in cadrul testului de acceptanta si a testului de preferinta cu consumatorii.  
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Realizarea produsului a permis IMM-ului sa patrunda pe un sector de piata 

neabordat pana in prezent, in care cererea pentru produse functionale este in 

crestere. 

 

XIII. Titlu proiect: BIOCONVERSIA LACTOZEI DIN ZER, SUBPRODUS REGENERABIL 

AVANTAJOS, IN PRODUSE CU VALOARE ADAUGATA, OLIGOLAC  

 

Dezvoltată în cadrul proiectului internațional EUREKA 335E/2013, tehnologia 

a avut ca scop obținerea unor produse utile în hrana animalelor pentru creșterea 

unor parametrii de producție și menținerea stării de sănătate a acestora.  

Proiectul s-a finalizat prin realizarea a două produse: OLIGOLAC - ANIMAL 

PREMIX (aditiv furajer compus din drojdii lactice cultivate pe zer în asociere cu 

drojdii de bere, caolin, selenit de sodiu, lactoză și carbonat de calciu-formula 

inițială, îmbunătățită ulterior prin adăugare de drojdii lactice seleniate), respectiv 

BIOENTEROM (probiotic pentru stabilizarea florei intestinale, compus dintr-o 

suspensie de Enterococcus faecium tulpina NCIMB 11181, minim 1x108 UFC/ml în zer 

deproteinizat glicerinat). 

Produsele au fost efectiv realizate, notificate la ANSVSA - Institutul pentru 

Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de uz Veterinar cu numerele 

12112/18.03.2016 - OLIGOLAC - ANIMAL PREMIX și respectiv 17425/22.12.2015 - 

BIOENTEROM și sunt în momentul de față oficial pe piața aditivilor furajeri în țara 

noastră, fiind bine primite de crescătorii de animale. S-a obținut de asemenea de la 

OSIM Certificatul de înregistrare a mărcii cu numărul 141968 pentru produsul 

OLIGOLAC - ANIMAL PREMIX. 

 

  

  

 

 

 

 

 

Fig. 7.19. Produse dezvoltate în cadrul proiectului 
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XIV. Titlu proiect: Suplimente naturale bioactive obținute din produse 

secundare din industria laptelui și ouălor si din produse apicole, destinate 

persoanelor cu nevoi speciale, ORGANICBIOACTIV, contract nr. 61/2018, 

2018-2021 

Proiectul a fost coordonat de Romvac Company S.A., partenerul furnizor de 

servicii de cercetare-dezvoltare fiind Institutul National de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti, Responsabil proiect Dr. Diana 

Pasarin 

Obiectivul proiectului: a constat în valorificarea produselor secundare 

valoroase provenite din industria prelucrării laptelui, si a ouălor precum si a 

produselor apicole subevaluate, in produse noi inovative, cu beneficii pentru 

sănătate, si anume: suplimente alimentare multi-proteice și multi-minerale bazate 

pe protein și minerale din zer, coajă de ouă și produse apicole, destinate persoanele 

cu nevoi speciale (copii, vârstnici, sportivi), formulate ca tablete efervescente, 

capsule, pastile, pulberi, băuturi; produse pentru uz extern (unguente, soluții, 

geluri) cu efecte antimicrobiene și antiinflamatorii. 

În urma colaborarii dintre ICECHIM si Romvac Company, coordonatorul a 

realizat sase produse:  

1. Imunozeomilk (Nr. inregistrare OSIM M 2021/03048), supliment nutritiv 

2. Polizeobiotic (Nr. inregistrare OSIM M 2021/03050), supliment nutritiv 

3. Stomatrat (Nr. inregistrare OSIM M 2021/03051), supliment nutritiv 

4. Propol Fresh solutie (Nr. inregistrare OSIM M 2021/03049, Certificat de 

notificare nr. 3343523/22.05.2020), produs dezinfectant pentru maini 

5. Propol Fresh gel (Nr. inregistrare OSIM M 2021/03049, Certificat de notificare 

nr. 3343529/22.05.2020), produs dezinfectant pentru maini 

6. Joliederm (Nr. inregistrare OSIM M 2021/03052), crema pentru tegumente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.20. Produse dezvoltate în cadrul proiectului 
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XV. Titlu proiect: PRODUCEREA DE ACID FERULIC, 2,3 BUTANDIOL ȘI 

BIOSTIMULANȚI MICROBIENI PENTRU PLANTE DIN BIOMASA 

LIGNOCELULOZICĂ PRINTR-UN PROCES DE DOUĂ ETAPE ÎN CASCADĂ - 

DEBUT. 

Proiectul DEBUT a propus o abordare biotehnologică a procesului de 

biorafinare cu  respectarea piramidei valorice, respectiv recuperarea din  biomasă 

a componentelor cu valoare adăugată mare, înainte de conversia acesteia în produse 

(bio)chimice. Obiectivele specifice ale proiectului DEBUT prevăzute au fost: (i) 

elaborarea şi evaluarea procesului de pre-tratare a biomasei cu NaDES; (ii) 

optimizarea SSF pentru biomasa pretratată cu consorțiile microbiene de 

biostimulanți pentru plante şi (iii) testarea în condiții relevante a  modelului 

demonstrativ şi a produsului biostimulant microbian pentru plante. 

Rezultatele au impact în ceea ce privește dezvoltarea unui ecosistem 

bioeconomic circular. România este printre țările europene cu cea mai mică 

productivitate în bioeconomie, datorită predominanței sectoarelor de producere 

bioresurse și a lanțurilor lineare de producție. Proiectul DEBUT propune un proces 

de biorafinare  al biomasei excednetare a cărei componentă esențială sunt tulpinile 

microbiene multifuncționale, care sunt eficiente și în cazul proceselor 

biotehnologice, și în cazul utilizării lor în agricultură. Principalele produse 

biochimice care rezultă din procesul de biorafinare sunt acizii hidroxicinamici, în 

special acidul ferulic, şi 2, 3-BD. Acizii hidroxicinamici sunt utilizați în principal în 

industriile legate de îngrijrea sanatatii, în timp ce 2, 3-BD este un produs chimic 

versatil, cu o piaţă de creştere rapidă. Procesul de biorafinare propus produce, de 

asemenea, bioproduse de uz agricol, inclusiv biostimulantii pentru plante 

microbieni. 

În domeniul de cercetare al microbiologiei aplicate se consideră de obicei că 

tulpinile multifuncționale au un comportament mediocru. În acest caz însă, aceleași 

caracteristici sunt utile atât pentru procesul de biorafinare, cât și pentru acțiunea 

de biostimulant de creștere: capacitatea de degradare a materialul lignocelulozic 

datorită producerii de celulaze, monoxigenaze care lizează polizaharidele, lacaze și 

polifenoloxidaze și proteine non-catalitice de tip expansine, pentru Trichoderma și 

2,3 butandiol pentru bacili sporulanți. Identificarea unor astfel de tulpini este cel 

mai semnificativ rezultat cu valoare adăugată pentru domeniul de cercetare. 

Proiectul a oferite membrilor echipei posibilitatea de a-și îmbunătăți 

performanța în 2 domenii importante pentru bioeconomia circulară: solvenții 

eutectici naturali, solvenți versatili și cu impact redus asupra mediului ambiant și  

biostimulanții pentru plante microbieni.  

Participarea la această competiție a oferit posibilitatea dezvoltării unui 

parteneriat de lungă durată cu partenerii din Norvegia, concretizat prin depunerea 

și câștigarea de noi proiecte. 
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XVI. Titlu proiect: SEPARAREA, FRACTIONAREA SI IZOLAREA SUBSTANTELOR 

NATURALE BIOLOGIC ACTIVE DIN ULEI DE PORUMB SI ALTE FLUXURI 

LATERALE PENTRU A FI UTILIZATE IN ALIMENTE, COMPUSI CHIMICI SI 

PRODUSE COSMETICE 

Proiectul EXCornsEED urmărește sa exploateze convergenta dintre 

instrumentele stiintei, chimiei, biologiei, ingineriei si biotehnologiei pentru a genera 

noi cunoștințe si aplicații inovative, avand ca scop principal dezvoltarea si validarea 

unui proces integrat de tehnologii inovative si sustenabile care sa fie utilizate asupra 

fluxurilor laterale din biorafinarii (de ex. ulei/ borhot de porumb de la fabricarea 

bioetanolului si turte de rapita din productia de biodiesel) pentru extractia/ 

purificarea/ concentrarea proteinelor si altor compusi bioactivi (de ex. peptide, 

polifenoli, aminoacizi, fibre, lipide, alcaloizi si tanine etc.), precum si 

caracterizarea/ prelucrarea acestora ca ingrediente pentru industria alimentara, 

compusi chimici si produse cosmetice. 

Consorțiu: 

➢ Sapienza Università di Roma (Coordinator)  (IT)  

➢ Enviral, a.s. (SK)  

➢ HighChem, Ltd. (SK)  

➢ Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (IT) 

➢ Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – 

 ICECHIM (RO) 

➢ Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía (ES)  

➢ Celabor (BE)   

➢ Dr.Lauranne s.r.l.  (IT)   

➢ Biozoon Gmbh (DE)  

➢ Innovation Engineering s.r.l. (IT)   

➢ Fundacion Tecnalia Research & Innovation (ES)   

➢ Nutricia Research BV  (NL) 

Este utilizata o abordare in trei etape pentru a ridica la scara procesul 

EXCornsEED de la nivel de laborator (TRL3, câteva grame), pana la pilot industrial 

(capacitate de pana la 1t/zi) in întreprinderea ENVIRAL, Slovacia (TRL5). 

Proiectul pune in aplicare principiile economiei circulare pentru bioeconomie 

si biorafinarii. 

La proiect participa parteneri industriali, universități, centre de cercetare 

din Slovacia, Italia, Germania, Belgia, Spania si Romania. Pentru mai multe detalii, 

va rugam sa vizitați: www.excornseed.eu 

 

 

http://www.excornseed.eu/
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XVII. Titlu proiect: DEZVOLTAREA UNUI DEMONSTRATOR PENTRU PRODUCEREA 

BIOSTIMULANȚILOR PENTRU PLANTE DE GENERAȚIE VIITOARE PE BAZĂ DE 

EXSUDATE RADICULARE - DEMETRE 

Proiectul DEMETRE și-a propus să dezvolte și să valideze  echipamente 

echipamente și SDV-uri (scule, dispozitive necesare pentru (bio)fabricarea unui 

produs nou, din (emergenta) nouă generație de biostimulanți pentru plante. Noii 

biostimulanți pentru plante propuși prin proiect sunt pe baza unor compuși bioactivi 

concentrați din exsudatele radiculare. Obiectivele specifice ale proiectului DEMETRE 

au fost: (i) manufacturarea echipamentelor, dispozitivelor si accesoriilor necesare; 

(ii) optimizarea metodei de manufacturare pentru biostimulantii de noua generatie; 

(iii) integrarea echipamentelor, dispozitivelor si accesoriilor  într-un demonstrator. 

Testarea demonstratorului, granule ceramice cu încărcate cu acizi humici și 

concentrate de compuși bioactivi din sistem hidroponic pe film nutritiv,  a 

determinat  sporuri semnificative la plantele de roșii. Sporurile semnificative 

obținute sunt datorate faptului că plantele de tomate au fost crescute într-o zonă 

cu favorabilitate redusă (Ozun, la marginea depresiunii Brașovului), în care plantele 

de tomate sunt supuse unui stres termic datorat diferențelor mari de temperatură 

zi - noapte. Condițiile de stres sunt însă condiții optime pentru a demonstra acțiunea 

demonstratorului, care este un biostimulant pentru plante. 

Impactul principal al biostimulanților pentru plante este contribuția la 

asigurarea unor producții agricole stabile și de calitate. Aplicarea biostimulanților 

pentru plante determină creșterea eficienței de preluare și utilizare a nutrienților, 

mărirea toleranței plantelor la factorii de stres abiotic, amplificați de schimbările 

climatice și îmbunătățirea calității recoltei.  Proiectul DEMETRE contribuie de 

asemenea și al dezvoltarea unei noi direcții de bioeconomie circulară, recuperarea 

ingredientelor active din mediile de cultură hidroponice. 

Principala valoare adăugată domeniului de cercetare  este cel al  realizării 

unui  procedeu de  ultrafiltrare amplificată micelar pentru recuperarea 

ingredientelor active din mediile de cultură hidroponice. Prin acest procedeu 

compușii hidrofobi diluați în medii apoase sunt incluși în micele formate de 

surfactanţi amfifili (extracție micelară), iar micelele rezultate sunt separate de 

mediul apos prin ultrafiltrare. 

 Ca urmare a implementării proiectului o tânără masterandă s-a înscris la 

doctorat pe un subiect referitor la realizarea de biostimulanți pe bază de ingrediente 

active recuperate din exudatele radiculare. Proiectul DEMETRE a contribuit la 

consolidarea parteneriatelor europene și a oferit oportunitatea realizării de noi 

proiecte. 
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XVIII. APLICAȚII ALE FUNGILOR KERATINOLITICI CA AGENȚI DE STIMULARE A 

CREȘTERII ȘI DEZVOLTĂRII PLANTELOR 

Cercetări recente in agricultura evidențiază tendința de înlocuire a 

pesticidelor sintetice cu specii fungice care acționează ca agenți de biocontrol, 

precum cele aparținând genului Trichoderma. Speciile acestea sunt foarte active 

fata de patogeni prin secreția de siderofori, enzime hidrolitice, antibiotice. De 

asemenea, au capacitatea de a sintetiza substanțe benefice care îmbunătățesc 

creșterea plantei, si anume, acid indolacetic, analogi de auxine. Agricultura 

moderna sustenabila are in vedere dezvoltarea de bistimulanti ai plantelor, 

“substanțe sau microorganisme care aplicate plantelor îmbunătățesc nutriția si 

toleranta la stress abiotic”.  

În clasa substanțelor care acționează drept biostimulanți se încadrează acizii 

humici, hidrolizate proteice si extracte de alge. De mare interes sunt hidrolizatele 

proteice (HP), un amestec de polipeptide, oligopeptide si aminoacizi, utilizarea lor 

in agricultura reprezentand o cale viabila pentru soluționarea a doua probleme, si 

anume, reducerea poluarii mediului datorata cantităților uriașe de subproduse din 

industrie si agricultura (lână, pene etc), dar si valorificarea conținutului ridicat de 

azot apelând la procese hidrolitice. Aplicarea asupra creșterii culturilor a 

tratamentelor foliare sau la sol cu HP duce la îmbunătățirea randamentelor si a 

calității produselor agricole.  

Acestea au reprezentat premisele cercetărilor derulate în cadrul proiectului 

PN 19.23.01.01/2019. Astfel, au fost testate tulpini de Trichoderma, 

Cladosporium, Paecilomyces din Colectia de Micororgansime a ICECHIM. Colecția de 

Microorganisme a fost constituită de-a lungul anilor prin activitatea microbiologilor 

din echipa și a reprezentat punctul de pornire pentru numeroase proiecte de 

cercetare. 

La tulpinile selectate, au fost evidențiate caracteristici semnificative pentru 

utilizare ca biostimulanți ai plantelor, și anume:  

❖ solubilizarea zincului si a fosforului, micronutrienti esențiali pentru 

dezvoltarea plantelor;  

❖ secreția de substanțe volatile si efectul exercitat asupra germinării 

semințelor; 

❖ activarea pompei de protoni, marker al capacității de biostimulare;  

❖ secreția de enzime hidrolitice, chitinaze (esențiale pentru degradarea 

peretelui celular la patogeni), celulaze (responsabile de hidroliza 

substraturilor lignocelulozice) și keratinaze (hidroliza legăturilor S-S 

din keratina);   

❖ abilitatea de a produce acid 3-indolacetic, fitohormon responsabil de 

diviziunea celulara și de susținerea mecanismului defensiv al plantei; 
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❖ producerea de siderofori, metaboliți secundari, implicați in activitatea 

de legare si de transport a fierului in celula microbiana.  

Tulpinile fungice cu potențial in activitatea de biostimulare a creșterii si 

dezvoltării plantelor au fost cultivate pe medii de cultura lichide care conțineau ca 

sursa de carbon si energie, deșeuri keratinice (pene de găină, lână de oaie). După o 

perioada de incubare, lichidele de cultura au fost centrifugate si filtratele astfel 

obținute, așa numitele hidrolizate proteice, au fost aplicate asupra plantelor drept 

tratament stimulativ. Au fost obținute rezultate încurajatoare in sensul 

îmbunătățirii semnificative a unor parametri de creștere ai plantei, si anume, 

cantitatea de biomasa, înălțimea si diametrul plantei, lungimea rădăcinii si numărul 

de frunze.  

  
Plantule de tomate tratate cu hidrolizate proteice provenite de la cultivarea tulpinilor de 

Cladosporium (T1/T2/T3) pe medii cu si fara keratina. (C-control, plante tratate cu apă). 

   

Mediu de cultură fără 
keratină 

Mediu cu pene Mediu cu lână 

a) tratament cu HP de la T. asperellum 

  
 

Mediu de cultură fără 
keratină 

Mediu cu pene Mediu cu lână 

b) tratament cu HP de la T T. atroviride 

Fig. 7.21. Efectul stimulativ asupra plantelor exercitat de hidrolizate proteice 
obținute de la cultivarea tulpinilor de Trichoderma sp. pe medii cu și fără 

keratină (dreapta – control, plante tratate cu apa). 
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Rezultatele astfel obținute au fost diseminate către lumea științifică prin 

publicarea următoarelor lucrări: 

➢ I Raut, M Calin, L Capra, AM Gurban, M Doni, N Radu, Luiza Jecu* 

Cladosporium sp. isolate as fungal plant growth promoting agent, Agronomy 

2021, 11, 392. doi.org/10.3390/agronomy11020392 

➢ M Calin; I Raut; ML Arsene; L Capra; AM Gurban; M Doni; L Jecu*, Applications 

of fungal strains with keratin-degrading and plant growth promoting 

characteristics, Agronomy 2019, 9(9), 543. 

doi.org/10.3390/agronomy9090543 

 

XIX. DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE IMUNOANALIZĂ INOVATOR PENTRU 

DETECȚIA RAPIDĂ A AFLATOXINEI ÎN LAPTELE CRUD în cadrul proiectului 

internațional MANUNET „Noi sisteme analitice pentru evaluarea prezentei 

toxinelor in industria lactatelor” (TOX-HAZ-ASSESS) coordonat de ICECHIM.   

Sistemul permite detectarea timpurie a contaminării laptelui. Sistemul de 

analiză dezvoltat se bazează pe combinarea detecției electrochimice cu cea SPR și 

pe utilizarea unei celule de analiza în flux dezvoltată pentru a permite realizarea 

celor tipuri de detecție simultan. Având în vedere faptul că metoda de imunoanaliză 

și sistemul dezvoltat sunt versatile, putând fi adaptate și pentru determinarea altor 

toxine, a fost depusă o cerere de brevet de invenție pentru protejarea acestora. 

 

XX. Titlu proiect: DEZVOLTAREA DE EXTRACTE VEGETALE ȘI AMESTECURI 

NANOSTRUCTURATE FITOSINTETIZATE INOVATOARE CU APLICAȚII 

FITOTERAPEUTICE ÎN VEDEREA DIMINUĂRII STRESULUI BIOCENOTIC ÎN 

CULTURILE HORTICOLE (6PCCDI/2018 – PC3) 

În cadrul proiectului complex realizat în consorții CDI Creșterea capacității 

instituționale de cercetare bioeconomică pentru exploatarea inovatoare a resurselor 

vegetale autohtone, în vederea obținerii de produse horticole cu valoare adăugată 

ridicată – BIOHORTINOV (6PCCDI/2018, coordonator proiect complex ), INCDCP-

ICECHIM a coordonat proiectul component Dezvoltarea de extracte vegetale și 

amestecuri nanostructurate fitosintetizate inovatoare cu aplicații fitoterapeutice 

în vederea diminuării stresului biocenotic în culturile horticole, având ca parteneri 

Universitatea din Pitești, Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură 

Mărăcineni, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Biotehnologii în 

Horticultură Ștefănești și Universitatea Politehnica București. 

Proiectul și-a propus verificarea aplicabilității practice a nanoparticulelor 

metalice fitosintetizate (obținute cu ajutorul extractelor naturale), în scopul 

dezvoltării de noi tehnologii inovatoare pentru tratarea bolilor la cultura de măr și 

vița-de-vie. 

https://doi.org/10.3390/agronomy9090543
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Rezultatele practice obținute în cadrul proiectului au permis propunerea de 

soluții practice pentru aplicarea nanoparticulelor fitosintetizate. Astfel, în spații 

protejate extractul de ferigă + nanoparticule a fost eficient pentru controlul 

rapănului și al făinării mărului; în câmpul experimental varianta tratată cu extract 

de ferigă + nanoparticule 75% a avut eficacitate în combaterea rapănului și a făinării 

mărului; pentru perioada păstrării, aplicarea extractului de ferigă + nanoparticule 

a determinat scăderea apariţiei pătării amare a fructelor - Bitter pit și scăderea 

frecvenţei apariţiei putregaiului fructelor - Monilia fructigena. 

Extractele vegetale și amestecurile nanostructurate pe bază de ferigi 

reprezintă o alternativă viabilă de combatere a maladiilor de origine fungică, care 

afectează recolta speciilor pomicole, atât pe parcursul ciclului de vegetație, cât și 

pe parcursul depozitării recoltei. 

În ceea ce privește cultura de viță-de-vie, toate plantele aflate în seră și 

câmp au avut o vigoare de creștere mai mare la variantele tratate cu extracte 

vegetale și amestecuri nanostructurate decât cele tratate cu substanțe de sinteză. 

Conținutul în apă, substanță uscată, glucide solubile și amidon al coardelor a fost 

diferit de la un genotip la altul și de la o variantă la alta, însă diferențele nu au fost 

foarte mari între acestea. 

  
Fig. 7.22. Aspecte privind testarea eficacității 

extractelor vegetale și amestecurilor 
nanostructurate în livadă 

Fig. 7.23. Plante de viță-de-
vie tratate cu amestecuri 

nanostructurate 
Rezultatele obținute în cadrul proiectului component pot fi sintetizate astfel: 

➢ 27 lucrări prezentate în cadrul unor manifestări științifice de profil 

➢ 14 premii primite la Saloanele internaționale de inventică 

➢ 11 articole în reviste ISI 

➢ 8 articole publicate în reviste indexate în alte baze de date internaționale 

➢ 6 cărți/capitole în cărți (cartea Development of plant extracts and innovative 

phytosynthesized nanostructures mixtures with phytotherapeutic 

applications, in order to reduce biocenotic stress in horticultural crops / 2021 

/ Ruse Press / ISBN 978-619-91466-2-0, 251 pagini/ Fierăscu I., Fierăscu R.C, 
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Soare L.C. (Editors) fiind recompensată cu premiul "Ion Todor" acordat de 

Muzeul Județean Argeș) 

➢ 3 workshop-uri organizate 

➢ 3 cereri de brevet de invenție 

➢ 2 secvențe tehnologice (secventa tehnologica Secvență tehnologică privind 

combaterea principalelor boli micotice care afectează cultura viței-de-vie cu 

extracte vegetale și amestecuri nanostructurate fiind inclusă în Oferta 

cercetării științifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria 

alimentară şi silvicultură. Editura CERES, ISSN 1844-0355. 

  
Fig. 7.24. Carte rezultată din proiectul 

6 PCCDI premiată 
Fig. 7.25. Secvență tehnologică pentru 

tratarea viței-de-vie 
 

XXI. Titlu proiect: PROIECT COMPLEX MULTIDISCIPLINAR PENTRU 

MONITORIZAREA, CONSERVAREA, PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA 

PATRIMONIULUI CULTURAL ROMÂNESC 

În anul 2018, anul Centenarului Marii Uniri a fost demarat proiectul „Proiect 

complex multidisciplinar pentru monitorizarea, conservarea, protecția și 

promovarea patrimoniului cultural românesc” prin care  s-a propus o abordare trans- 

și inter- disciplinară în vederea implementării sustenabile a cunoștințelor de înalt 

nivel tehnologic pentru salvgardarea patrimoniului cultural, fiind finalizat in anul 

2021. 

Proiectul a fost coordonat de Agenția Spațială Română, agenție ce este 

coordonatorul la nivel național și internațional al activităților României din domeniul 

spațial. Agenţia Spaţială Română a devenit, pe baza propriilor eforturi de cercetare 

şi consultanţă, o organizaţie ştiinţifică şi tehnologică având recunoaștere 

internațională, îndeplinind un rol esențial în coordonarea activităţilor naţionale de 

cercetare şi aplicaţii spaţiale şi de securitate. 

Partenerii consortiului : 

• ICECHIM - unul dintre principalii actori din zona de cercetare națională, 

precum și o componentă importantă a Spațiului European de Cercetare, cu 

proiecte de cercetare aplicată implementate în mai multe domenii ; 
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• USAMVB - instituţie de învăţământ superior şi cercetare acreditată si are ca 

formarea de specialisti cu un înalt grad de calificare şi cu competenţe 

corespunzătoare exigenţelor pieţei forţei, prin educare şi cercetare 

ştiinţifică ; 

• Două unități muzeale care personifică două repere majore în istoria 

națională: originea națiunii și marea Unire a tuturor românilor (Muzeul 

Civilizației Dacice și Romane – Deva, respectiv Muzeul Naţional al Unirii Alba 

Iulia). 

Acest proiect a avut ca țintă întărirea excelenței științifice și tehnologice, 

prin reunirea resurselor și expertizelor tematice existente și formandu-se o e chipe 

pluri-disciplinara de excelență in momentul finalizarii proiectului putem sa afirmam 

ca  reprezinta unul dintre liderii acestui domeniu complex. Această expertiză a fost 

atrasă în jurul unui program comun care a avut ca principal obiectiv realizarea unei 

integrări progresive și sustenabile a capacităților de cercetare ale partenerilor, 

dezvoltând, în același timp, orizonturile cunoașterii din domeniu. Proiectul complex 

a avut ca obiectiv principal realizarea de sinergii ale activităților științifice din 

cadrul celor 4 proiecte componente pentru dezvoltarea de tehnologii și materiale 

menite să integreze cercetarea dedicată studiului patrimoniului cultural-istoric 

mobil și imobil cu noile tehnologii spațiale și cu metode clasice de analiză, in situ și 

ex situ. 

Astfel, alături de obiectivul de program (dezvoltarea capacității organizațiilor 

partenere prin (i) valorificarea şi difuzarea cunoştinţelor şi rezultatelor de 

cercetare; (ii) acordarea de asistenţă tehnică şi de servicii ştiinţifice şi tehnologice 

de înalt nivel; (iii) iniţierea şi dezvoltarea de colaborări viabile cu parteneri din 

mediul economic public şi privat; (iv) creşterea gradului de vizibilitate pe plan 

internaţional), proiectul complex a prezentat și obiective specifice: a) 

monitorizarea siturilor din patrimoniul cultural cu ajutorul tehnologiilor spațiale; b) 

dezvoltarea de materiale și tehnici inovative bazate pe nanomateriale soft pentru 

salvgardarea patrimoniului cultural; c) propunerea unui management integrat 

(conservare, restaurare, protecție) al obiectivelor aparținând patrimoniului 

cultural; d) promovarea siturilor din patrimoniul cultural folosind tehnologii 

moderne de reconstrucție digitală, care au fost indeplinite cu suuces in urma 

perioadei de implementare a proiectului.  

In urma implementarii proiectului a fost conturat un orizont al activității de 

cercetare si inovare, pentru o dezvoltare culturală echilibrată, durabilă, inteligentă, 

în beneficiul tuturor celor direct implicați în activități culturale și al societății în 

ansamblul său. Mai mult,  a fost realizata o  sinergie  stiintifica menita să integreze 

cercetarea dedicată studiului patrimoniului cultural-istoric mobil și imobil in 

contextul cercetarii internationale si s-a contribuit la dezvoltarea domeniului prin 

procedee trans disciplinare și interconectate. 
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Succesul proiectului ROCHER in cuvinte: i) Dezvoltarea unui parteneriat de 

lungă durată, pentru furnizarea de servicii științifice și tehnologice, la intersecția 

preocupărilor comune; ii) Stimularea inovării si avansului tehnologic prin 

participarea a cel puțin câte 2 parteneri din consorțiu la competițiile de proiecte 

europene, trans-naționale si naționale; iii) Stabilirea unei reţele de parteneri în 

domeniul proiectului; iv) Comunicarea și diseminarea cunoștințelor și rezultatelor 

de cercetare obținute în cadrul proiectului ROCHER, pentru a mări impactul lor la 

nivelul grupurilor țintă. 

Succesul proiectului ROCHER in cifre:  

➢ 76 participari la conferinte interne si internationale; 

➢ Peste 40 de premii obtinute la Saloane de Inventii. 

➢ 12 articole publicate in reviste indexate ISI;  

➢ 11 Cecuri de tip B: stagii de pregătire (cercetare) si/sau vizite de lucru (scurta 

durata);  

➢ 7 locuri de munca nou create; 

➢ 6 articole in reviste indexate BDI;  

➢ 6 cereri de brevet;  

➢ 4 workshop-uri;   

➢ 1 carte publicata la editura internațională;  

În cadrul proiectului complex, INCDCP-ICECHIM a coordonat proiectul 

component Nanotehnologia - abordare inovativă cu dezvoltare de materiale și 

tehnici pentru salvgardarea patrimoniului cultural, având ca parteneri Universitatea 

de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Muzeul Național al Unirii 

Alba Iulia și Muzeul Civilizației Dacice și Romane.  

Rezultatele proiectului component pot fi cuantificate astfel: 

➢ 30 lucrări prezentate la manifestări științifice de profil 

➢ 19 premii la saloane internaționale de inventică 

➢ 7 articole în reviste indexate ISI 

➢ 5 brevete de invenție 

➢ 4 articole publicate in reviste indexate în alte baze de date 

➢ 2 workshop-uri organizate 

➢ 1 carte publicată (Application of natural products for the preservation of 

cultural heritage artifacts. General considerations and short literature 

survey. Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu, Gaiana book&art studio (Ruse, 

Bulgaria), ISBN 978-619-7354-75-1) 

O modalitate foarte importantă de exploatare a rezultatelor proiectului este 

aceea de dezvoltare produse/tehnologii/servicii și transferul acestora în economie. 

Astfel, rezultatele obținute în cadrul proiectelor componente nr. 1 și nr. 4 sunt în 

curs de transfer tehnologic prin intermediul proiectului de tip PTE finanțat începând 

cu luna septembrie 2020 și intitulat “Servicii bazate pe inteligență artificială și 

sisteme satelitare de Observare a Terrei în sprijinul monitorizării patrimoniului 
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cultural AIRFARE”, contract 61PTE/2020. Proiectul va fi implementat în perioada 

2020 - 2022, iar la sfârșitul acestuia, rezultatele obținute în cadrul proiectului RO-

CHER (dezvoltate de la TRL 2 la TRL 4) vor atinge un stadiu de nivel TRL 6. Astfel, 

se confirmă valoarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului RO-CHER, dar și 

coerența implementării sinergice a programului P1 de dezvoltare a sistemului 

național de CDI (Subprogramul 1.2 Performanță instituțională) cu programul P2 de 

creștere a competitivității economiei românești prin CDI (instrument de finanțare 

Transfer la operatorul economic). 

 

 

 
 

Fig. 7.26. Premii acordate la expoziții internaționale de inventică 
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XXII. TRANSFERUL LA UN OPERATOR ECONOMIC A UNEI TEHNOLOGII PROPRII DE 

DEPOLUARE A APELOR CU CONȚINUT DE COMPUȘI ORGANICI GREU 

BIODEGRADABILI (DISRUPTORI ENDOCRINI) PRIN PROCESE DE OXIDARE 

AVANSATĂ UTILIZÂND CATALIZATORI INOVATOR a fost realizat în cadrul 

proiectului 8PTE/2016.  

Din proiect, pe lângă rezultatele științifice (incluzând șase lucrări ISI) a 

rezultat o cerere de brevet de invenție privind tehnologia de depoluare, precum și 

o instalație de depoluare a apei, construită pe baza tehnologiei dezvoltate (respectiv 

ozonizare catalitică utilizând catalizatori inovatori dezvoltați în cadrul proiectului), 

instalație implementată la stația de tratare a apei Bistrița.  

Fig. 7.27. Imagine a instalației implementate in stația de tratare a apei Bistrița. 

XXIII. DEZVOLTAREA DE NOI MATERIALE INTELIGENTE CU PROPRIETĂȚI 

FUNCȚIONALE CONTROLATE, COMPATIBILE CU IMPRIMAREA 3D / 4D. 

În cadrul institutului se desfășoară cercetări aplicative și fundamentale din 

domeniul „Știința polimerilor”,  pentru realizarea de noi materiale active / 

inteligente cu durabilitate si proprietăți funcționale controlate, compatibile cu 

imprimarea 3D / 4D,  folosind polimeri regenerabili si /sau convenționali. Lucrările 

de cercetare cu caracter tehnologic vizează nivele de maturitate tehnologica TRL 4 

– TRL 7. Dezvoltarea noilor materiale compatibile cu imprimarea 3D/4D  este in 

acord cu noua strategie UE atât din domeniul materialelor polimerice pe baza de 

polimeri regenerabili concepute pentru aplicații durabile cât și cel al imprimării 

3D/4D privind  dezvoltarea de noi sisteme de fabricație. Sunt vizate materiale 

polimerice noi care permit printarea cu rezoluție crescânda și obținere de produse 

înalt funcționale, de dimensiuni mari, cu forme complexe. În aceasta etapa sunt 

vizate tipurile de materiale inteligente cu memoria formei. 
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Fig. 7.28. Experiența ICECHIM în domeniul realizării de materiale  polimerice 
inteligente cu memorie a formei 

În lucrările desfășurate pana in prezent, s-au realizarea prin procedee de 

modificare, in funcție de cerințele imprimării 4D prin metoda filamentului topit si 

cele ale aplicațiilor inovative vizate noi materiale inteligente cu memoria formei si 

capacitate de recuperare a acesteia sub acțiunea temperaturii. Rezultatele obținute 

au arata ca performanta noilor materiale inteligente cu memoria formei este legata 

pe de o parte de raportul cristalin amorf  specific componenților care se 

compoundează iar pe de alta parte de dependenta acestuia raport de condițiile de 

modificare fizica. Un alt parametru important este  procedura de conferire a 

memoriei si ulterior a celei de recuperare a formei. In acest context s-au realizat 

realizat materiale care suporta un singur ciclu de conferire -recuperare memorie si 

variante cu cel puțin trei astfel de cicluri. S-au identificat parametri de 

compoundare  care controlează numărul de cicluri conferire memorie – recuperare 

memorie. Daca componenții  conțin mai multe tipuri de  blocuri rigide atunci prin 

compoundare pot rezulta materiale cu memorie care suporta mai multe cicluri 

conferire – recuperare memorie. 

 

XXIV. Titlu proiect: OPTIMIZAREA ŞI VALIDAREA UNUI MATERIAL AVANSAT ŞI A 

TEHNOLOGIEI AFERENTE PE BAZĂ DE BIOPOLIMER-ARGILĂ MODIFICATĂ CA 

PURTĂTOR DE DOXORUBICINĂ PENTRU ELIBERAREA CONTROLATĂ ÎN 

TRACTUL GASTROINTESTINAL (DoxSaClay) 

Proiectul a avut ca scop obținerea, optimizarea și validarea unui nou produs 

și a tehnologiei aferente unui nou material avansat destinat tratamentului 

cancerului gastro-intestinal. S-a urmărit sinteza unor rețele semi-interpenetrate 

folosind un biopolimer nou descoperit (Salecan) și un polimer sintetic ce răspunde 

la pH, cu adaos de nanoargile amfifile. S-au obţinut materiale semi-sintetice 

nanocompozite cu proprietăți controlabile, cu rezistență mecanică sporită, 



INCDCP-ICECHIM – RAPORT DE ACTIVITATE 2021 

  
 

Pagina 194 din 351 
 

stabilitate ridicată și proprietăți de eliberare controlată de medicament anti-

cancer-doxorubicină.  

XXV. Titlu proiect: CONSTRUCȚII NANOCOMPOZITE INOVATIVE IMPRIMATE 3D 

OBTINUTE DIN RESURSE MARINE (ALGINAT, SALECAN) ȘI ARGILĂ NATURALĂ 

CU APLICAȚII SPECIFICE ÎN REGENERAREA OSOASĂ 

 

Proiectul intitulat 3D_ALSAC are ca scop dezvoltarea unor cerneluri inovative 

pe bază de biomateriale nanocompozite pentru fabricarea aditivă de implanturi 3D 

personalizate proiectate pentru regenerarea de ţesut osos.  

Conceptul proiectului 3D_ALSAC rezonează cu viziunea pe termen lung a 

Instituţiilor de cercetare implicate şi anume, ICECHIM şi Universitatea Politehnica 

din Bucureşti - Facultatea de Inginerie Chimică şi Biotehnologii, dar în special cu cea 

a agentului economic, Genetic Lab şi se referă la dezvoltarea unor matrici 

extracelulare personalizate pentru regenerarea osoasă utilizând celulele stem ale 

pacientului.  

Implantul fabricat prin tehnica de printare tridimensională va beneficia de 

biocompatibilitate, rezistență mecanică îmbunătățită și morfologie reglabilă, 

mimând structura, funcționalitatea și complexitatea țesuturilor native, oferind 

astfel, proprietățile esențiale pentru proliferarea și diferențierea celulară ce 

reprezintă caracteristici absolut necesare pentru regenerarea tisulară. 

Proiectul 3D_ALSAC sprijină activ cercetarea românească cu generarea de 

rezultate ştiinţifice valoroase referitoare la posibilitatea reconstrucţiei rapide şi 

personalizate a unor părţi din scheletul corpului uman folosind cerneluri inovatoare 

şi tehnici de imprimare 3D, ce vor servi drept fundament pentru noi terapii folosite 

pentru regenerarea ţesutului osos.  

  

  

Fig. 7.29. Implant biomedical tridimensional obţinut prin tehnica de fabricare 
aditivă 
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XXVI. REALIZAREA DE MATERIALE PELICULOGENE TERMOCROME ȘI 

TERMOTROPE PENTRU APLICARE PE SUPRAFEȚE EXTERIOARE.  

 

Scopul realizării acestor materiale este cel de reducere a cheltuielilor de 

încălzire-răcire prin menținerea unui climat plăcut in vecinătatea construcțiilor prin 

tranziția reversibilă colorat-incolor a termocromului, respectiv transparent-

translucid a termotropului în timpul ciclurilor de încălzire-răcire.  

Materialele au fost dezvoltate în cadrul proiectului “Sisteme termosenzitive 

de economisire a energiei cu proprietăți dirijate de reflexie/absorbție solara pentru 

structuri de construcții“ (THERMOSOLAR)., fiind protejate prin două cereri de brevet 

(RO 132580; RO 132581). Dintre acestea a fost acordat brevetul RO 132580 B1 – 

Compozitii peliculogene termocrome hidrosolubile pentru structuri de constructii si 

procedeu de obtinere a acestora. 

Prin aplicarea solutiei rezultate din proiect se pot obtine o serie de avantaje 

cum ar fi: 

➢ reduc temperatura suprafeţelor în timpul verii şi menţin o temperatură mai 

ridicată în timpul iernii contribuind la reducerea consumurilor energetice 

pentru aer condiţionat, respectiv pentru încălzire; 

➢ îmbunătăţesc durabilitatea prin reducerea expunerii suprafeţelor la diferenţe 

mari de temperatură; 

➢ diminuează efectul de “insulă de căldură” din marile aglomerări urbane pe 

timpul verii, respectiv întârzie formarea gheţii pe suprafeţele acoperite în 

timpul iernii; 

➢ gamă  largă de culori şi temperaturi de tranziţie în funcţie de compoziţia 

microcapsulelor cu amestecuri termocrome şi de pigmenţii de fond cu care se 

amestecă. 

 

Fig. 7.30. Materiale dezvoltate 
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XXVII. Titlu proiect: SISTEME PASIVE DE CAMUFLAJ MULTISPECTRAL BAZATE PE 

STRUCTURI HIBRIDE ORGANIC-ANORGANICE CROMOGEN-POLIMERICE- 

MULTICAM” – PROIECT COMPONENT 5 - PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0395 

CONTINGENTA HAZARDURILOR CBRN SI IMBUNATATIREA MIJLOACELOR DE 

SECURITATE NATIONALA SECURE-NET 

Obiectivul general al proiectului se refera la realizarea de acoperiri succesive 

de mascare pe suporturi flexibile (textile) sau rigide (metal, compozite), in functie 

de adancimea de penetrare a radiatiei electromagnetice (care este invers 

proportionala cu frecventa acesteia), prin: designul unui model care asigura 

protectia vizuala prin diminuarea diferentelor in raport cu mediul in care opereaza, 

atenuarea contrastului fata de fundal pentru senzorii cu infrarosu si reducerea 

amprentei termice la limita mediului inconjurator pentru senzorii termici. 

Rezultatele stiintifice si tehnice obtinute sunt dedicate in primul rand 

aplicatiilor militare, dar au caracter dual fiind vizate si aplicatii de uz civil din 

domeniul energiei. In cazul celor din urma, rezultatele obtinute constituie baza 

consolidarii colaborarilor pentru dezvoltarea de noi proiecte de cercetare in 

domenii conexe si atragerea de fonduri prin participarea in competitii interne si 

internationale. 

Dezvoltarea unei oferte de serviciu de cercetare: Testarea proprietatilor 

de camuflaj prin metoda  spectrofotometrica  https://eeris.eu/ERIF-2000-000N-

4446. 

Protejarea rezultatelor obtinute in urma optimizarii tehnologiei de obtinere 

a materialelor textile pentru camuflaj multispectral prin imprimare serigrafica pe 

substrat textil prin depunerea la OSIM a CBI 2020 00794 / 27.11.2020.  

      

Fig. 7.31. Camuflaj tip “pădure” pentru materiale textile cu efect de atenuare a 

amprentei termice 

Cresterea productiei stiintifice si a vizibilitatii s-a realizat prin participarea 

cu zece comunicari stiintifice la conferinte internationale si prezentarea publica a 

unei lucrari de dizertatie, respectiv publicarea a patru articole ISI.  

Imbunatatirea pregatirii profesionale şi a structurii resurselor umane din 

ICECHIM prin crearea unui loc de munca in cercetare pentru un absolvent cu diploma 

de licenta, care a urmat cursurile de masterat in cadrul UPB - Lucrare de dizertatie 

– SISTEME DISPERSE DE ACOPERIRE, DE UZ DERMATOLOGIC, PENTRU CAMUFLAJ 

https://eeris.eu/erif-2000-000n-4446
https://eeris.eu/erif-2000-000n-4446
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MILITAR - elaborata in coordonarea unui cadru didactic UPB si a responsabilului de 

proiect din ICECHIM. 

 

XXVIII. DEZVOLTAREA DE MATERIALE CU ACTIVITATE FOTOCATALITICĂ 

CRESCUTĂ în cadrul proiectului “Nouă generație de sisteme de 

autocurățare fotocatalitice pentru textile tehnice și acoperiri 

arhitecturale“ (CLEANPHOTOCOAT). 

Materialele dezvoltate se bazează pe sensibilizarea unor semiconductori 

oxidici (pe bază de TiO2 și ZnO) în domeniul vizibil al spectrului având ca efect 

creșterea eficienței acestora în peliculogene aplicate pe textile și pe structuri din 

construcții.  

Din proiect au rezultat 9 cereri de brevete de invenție, dintre care a fost 

acordat brevetul RO 133149 B1 – Compoziții peliculogene fotocatalitice 

hidrosolubile si procedeu de obtinere a acestora 

Prin aplicarea solutiei rezultate din proiect se pot obtine o serie de avantaje 

cum ar fi: 

➢ materialele fotocatalitice obţinute au efect repelent pentru murdărie, 

contribuie la îmbunătăţirea calităţii aerului prin fotodescompunerea 

contaminanţilor cu efect odorizant şi manifestă şi efect antimicrobian; 

➢ acoperirile obţinute au rezistenţe fizico-chimice, fotochimice şi termice 

foarte bune şi o durabilitate mare; 

➢ activitatea fotocatalitică a materialelor peliculogene este ridicată atât în 

condiţii de iluminare exterioare, cât şi în cazul iluminării artificiale din 

spaţiile interioare şi se menţine la un nivel bun un timp suficient de lung; 

➢ au stabilitate bună a culorii în condiţiile de exploatare energetică specifice, 

asigurându-se astfel şi un efect decorativ pe suprafeţele pe care se aplică. 

 

 

FIg. 7.32. Materiale dezvoltate 
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XXIX. Titlu proiect: TEHNOLOGII NOI DE DIAGNOZA SI TRATAMENT PENTRU 

CONSERVAREA SI REVITALIZAREA COMPONENTELOR ARHEOLOGICE ALE 

PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL (ARHEOCONS) – 51PCCDI/2018 

Necesitate: Patrimoniul cultural, ca sursă de autenticitate istorică și 

culturală națională, este supus unor procese de deteriorare, iar pentru stopare, se 

impun proceduri specifice: curățarea, înlocuirea materialelor vechi și aplicarea de 

noi materiale de protecție compatibile cu cele originale, si o monitorizare avansată 

cu evaluarea durabilității acestora. 

Soluție dezvoltată: In contextul necesităților mediului economic si a 

societății civile de salvare a monumentelor de patrimoniu, prin acest proiect, cu un 

grad ridicat de inovare si originalitate, sunt elaborate produse noi si tehnologii unice 

în România bazate pe materiale noi, compatibile cu materialele originale si dezvolta 

noi tehnici aplicate practic pe: Mozaicul Roman, Muzeul Adamclisi (metope), 

Castelul Corvinilor (Fresca Loggia Mathia) si Muzeul de Arheologie, Hunedoara. Sunt 

respectate principiile autenticității, reversibilității și valorii, cu impact puternic 

asupra componentelor de patrimoniu imobil (fresca, metope si mozaic) si mobil 

(artefacte decorative din ceramica, sticla, metal, os, obiecte de arta si arheologie). 

Prin acest proiect de succes, INCDCP - ICECHIM si Grupul de Cercetare 

“Evaluarea si Conservarea Patrimoniului Cultural” demonstrează o expertiza unicat 

in Romania, recunoscuta in Europa, prin multitudinea de lucrări publicate, proiecte 

de esență extinse si aplicate la alte monumente din Romania (Bisericuțele Basarabi, 

Palatul Potlogi, Palatul Culturii Iași, etc.), patente OSIM si EPO, transfer tehnologic, 

utilizarea nanomaterialelor in domeniul conservării chimice si biologice a obiectelor 

si obiectivelor de patrimoniu. 

Conceptul dezvoltat, consta in: dezvoltarea dse noi materiale consolidante 

nanostructurate (apatite, argile, oxizi pe suporturi arhitecturale; nanofilme, 

nanopulberi pe bază de oxizi puri si dopati) cu caracter antimicrobian, sau lianti, 

tehnologii de aplicare ale acestora, cu puternic impact asupra componentelor de 

patrimoniu imobil (fresca, metope si mozaic) si mobil (artefacte decorative din 

ceramica, sticla, metal, os, obiecte de arta si arheologie), producţia pilot și 

impactul asupra mediului, a acestora, precum si utilizarea lor pentru protejarea 

componentelor arhitecturale ale patrimoniului cultural. 

Cresterea numarului de angajati: Angajarea a sase tineri, absolventi de 

invatamant superior si implicati in module de master si doctorat in domeniu 

Extinderea ariei de colaboratori: Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Muzeul 

Judetean Pitesti, Muzeul Civilizatiilor Dacice si Romane, Alba Iulia, Cazinoul din 

Constanta. 

Avantaje tehnologice si economice: Elaborarea de materiale/tehnologii 

bazate pe nanomateriale adecvate pentru restaurare şi conservare preventivă a 

monumentelor din piatra, cu costuri mici si netoxice. 
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Rezultate: 

Lucrari publicate in jurnale ISI : 13 lucrari ; Lucrari publicate in jurnale non-

ISI :4 lucrari ; Conferinte nationale si internationale (27) ; Carti si capitol de carti: 

5. 

Obtinerea de noi finantari: proiect PED axat pe dezacidificarea hartiei din 

arhivele Palatului Culturii (567PED/2020). 

Cereri brevete invenție : 

• Compoziție antifungică pentru restaurarea/ conservarea artefactelor de 

lemn, şi procedeu de folosire 

• Compozit antifungic, antiuzură, antialunecare şi stabil fotochimic utilizat 

în muzee şi spaţiile de depozitare/conservare a pieselor de patrimoniu cultural şi 

procedeu de realizare 

• Compoziţii polimerice pentru protecţia şi conservarea suprafeţelor 

lemnoase şi procedeu de aplicare al acestora 

• Compoziţie de hidroxiapatită carbonatată co-substituită cu stronţiu şi zinc 

pentru consolidarea obiectivelor de patrimoniu 

• Structura fonoabsorbanta din deseuri de poliuretan 

• Structura elastica, cu proprietati antivibratie si rezistenta la compresiune, 

utilizata ca pardoseala in constructii civile si industrial 

• Procedeu de obținere a unor pelicule nanocompozite destinate protejării 

componentelor arhitecturale litice ale patrimoniului cultural 

• Material pe baza de hidrotalcit dublu cu aderenṭa ridicatӑ pentru 

consolidarea suprafeṭelor de zidӑrie 

 

Fig. 7.33. Obiective de patrimoniu adresate. 
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XXX. DEZVOLTAREA ȘI VALIDAREA LA NIVEL DE TRL 7 A UNUI UN MATERIAL 

CONCENTRAT CONCEPUT SPECIAL PENTRU INDUSTRIA AUTO, care 

contribuie la îmbunătățirea cu 140% a rezistenței la zgâriere a unui reper de 

exterior („B-Pillar”), de culoare neagră profundă („deep black”) și luciu înalt, 

care se obține prin injectare.  

Experiența dobândită si tehnologiile dezvoltate anterior, de către ICECHIM-

Departament Polimeri-Echipa „Compozite si Nanocompozite Polimerice”,  în cadrul 

a două proiecte PC 7 (NANOTOUGH și EVOLUTION) privind obținerea unor 

masterbatch-uri, care îmbunătățesc rezistenta la șoc a compozitelor pe bază de 

polipropilena (PP) (cu 300 %, comparativ cu PP virgina), fără deteriorarea 

substanțială a celorlalte proprietăți (rezistenta si rigiditatea), au stat la baza 

obținerii unui masterbatch de nanoranforsare cu proprietăți multiple (in special 

rezistenta la zgâriere) care contribuie la creșterea calității componentelor auto si 

la simplificarea procesului de fabricație. 

Caracterul de noutate 
În cadrul Proiectului H2020 686165 IZADI-NANO2INDUSTRY „Injection 

moulding, casting and coating PILOTS for the production of improved components 

with nano materials for automotive, construction and agricultural machinery”, 

ICECHIM a dezvoltat un concentrat special pentru polimetilmetacrilat (PMMA) care 

poate fi diluat cu polimer, până la concentrația necesară îmbunătățirii proprietății 

dorite direct în timpul procesului de injecție a produsului finit, ne mai fiind necesara 

acoperirea sau vopsirea suprafeței reperului.  

 
Fig. 7.34. Materiale dezvoltate 

Concentratul, cu 30 % agenți de nanoranforsare si aditivi speciali de 

prelucrare, s-a obtinut prin prelucrare pe un extuder dublu-snec din dotarea 

ICECHIM. 

Tehnologia de obținere a concentratului a fost validata la nivel de TRL 7, in 

instalația pilot „ESTCRATCH”, amplasata in instalația industriala a partenerului 

MAIER S.Coop. (Spain), la obținerea prin injecție a demonstratorului „B-Pillar” (un 

reper de exterior), de culoare neagra profunda („deep black”), luciu înalt si 

proprietăți antizgâriere.  
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Fig. 7.35. Demonstratorul dezvoltat 

MAIER, TECNALIA (coordonatorul proiectului, Spania) si ICECHIM au fost 

principalii parteneri implicați in dezvoltarea nanocompozitelor pe baza de PMMA. 

Reperele injectate cu concentratul ICECHIM au prezentat o rezistenta la zgâriere cu 

140% mai mare fata de reperele injectate cu sorturile comerciale deja existente pe 

piață. Rezultatele obținute au stat la baza următoarelor cereri de brevet: 

➢ A/00859, 23.10.2017, publicat în 29.11.2018 (132922 A0), Vuluga Zina, 
Elizetxea Cristina, Ordonez Mario, Corobea Mihai-Cosmin, Iorga Michaela 
Doina, Dorel Florea, Concentrat pentru îmbunătățirea rezistenței la zgâriere 

a polimetilmetacrilatului și procedeu de obținere a acestuia 

➢ European Patent Application, EP 18464003.5/26.09.2018 Vuluga Zina, 
Elizetxea Cristina, Ordonez Mario, Corobea Mihai-Cosmin, Iorga Michaela 
Doina, Dorel Florea, Masterbatch for Improving the Scratch Resistance of 
Polymethylmethacrylate and the Process for Producing the Same 
Avantaje 

În compoziția concentratului componenții sunt aleși astfel încât prin 

amestecare într-un anumit raport, într-o anumita ordine și în niște condiții astfel 

stabilite ca să producă o îmbunătățire substanțială a rezistenței la zgâriere a PMMA, 

cu menținerea pe cât posibil a celorlalte proprietăți (optice, termice și mecanice).  

În comparație cu PMMA: 
✓ rezistență la zgâriere îmbunătățită cu 50-230 %  
✓  luciu similar sau mai mare cu 15-20 %  
✓  stabilitate termică similară PMMA,  
✓  descreșterea modulului de elasticitate, a rezistenței la tracțiune și a 

rezistenței la șoc cu mai puțin de 10-15% 
Concentratul este in formă granulară si se dispersează ușor și uniform într-o 

matrice de PMMA. Lucrul cu concentrat in loc de aditivi pulverulenti oferă condiții 

mai curate și de siguranță. 

Concentratul, cu un conținut ridicat de nanoaditivi de ranforsare (>10%) și cu 

fluiditate îmbunătățită, permite obținerea unor repere injectate cu productivitate 

ridicată. Concentratul este special pentru PMMA si permite obținerea unor 

compozite polimerice cu proprietăți îmbunătățite care își găsesc utilizări în industria 

auto, precum și în alte domenii, pentru obținerea de repere injectate mai ușoare, 

cu aspect de suprafață corespunzător și cu rezistență mecanică înaltă. Prin 

amestecarea concentratului cu PMMA direct în timpul procesului de injecție a 

produsului finit, se obțin repere injectate, cu proprietăți estetice și mecanice 

îmbunătățite. Utilizarea concentratului permite creșterea calității componentelor, 

consum redus de materii prime și energie prin simplificarea procesului de producție. 
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Obținerea unor rezultate remarcabile a fost posibila datorita unei colaborări 

puternice dintre parteneri. Co-publicațiile si co-brevetul constituie măsura acestei 

colaborări internaționale. Efectele acestei colaborări internaționale s-au reflectat 

in creșterea vizibilității internaționale a ICECHIM, in deschiderea de noi ocazii de 

participare in viitoare proiecte H2020 si formarea de noi parteneriate. Mai mult, 

ICECHIM poate transfera/licenția noua tehnologie unui IMM din tara, contribuind 

astfel la introducerea pe piață de noi nanocompozite termoplastice. 

XXXI. DEZVOLTAREA UNEI PROTEZE PELVINE, BIOCOMPATIBILĂ ȘI REZISTENTĂ 

MECANIC, printr-o tehnologie de prelucrare clasică (presare în matriță) și 

printare 3D în cadrul unui parteneriat internațional, COFUND-MANUNET III-

MedIn-33.  

Aceasta proteză inovativă este destinată intervenției chirurgicale în cavitatea 

pelvină, pentru prevenirea prolapsului organelor. Proteza a fost dezvoltată pentru 

prima dată, în prezent neexistând disponibilă o astfel de proteză, patentată sau 

comercializată. 

 
Fig. 7.36. Materiale obținute 

 

XXXII. Titlu Proiect:  MEMBRANE POLIMERICE STRATIFICATE BIOCOMPATIBILE CU 

PROPRIETĂȚI MECANICE ȘI ANTIADERENTE REGLABILE – BIOMULTIPOL 

Scopul proiectului a derivat din necesitatea înlocuirii materialelor realizate 

din polimeri sintetici, utilizate in domeniul medical, cu noi biomateriale care după 

îndeplinirea funcției să se poată descompună fără a afecta organismul uman. 

Abordarea acestui proiect s-a bazat pe asocierea unor straturi diferite de 

biocompozite, fiecare având o funcție bine definita, imitând astfel structurile 

naturale. Membranele cu structura multistratificata (BIOMULTIPOL), care au 

reprezentat obiectivul acestui proiect, au fost realizate utilizând polimeri 

biodegradabili si biocompatibili cu organismul uman (nanoceluloza, acidul poli-L-

lactic si poli(3-hidroxibutiratul)). Membranele realizate vizează in principal 

aplicațiile biomedicale precum implanturile protetice pelvine, dar pot fi utilizate si 

in alte domenii. 
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Fig. 7.37. Rezumat grafic al proiectului BIOMULTIPOL 

XXXIII. PRODUSE MULTIFUNCȚIONALE CU ACȚIUNI MULTIPLE PE BAZĂ DE 
MATERIALE SILICIOASE NANOPOROASE 
 

Au fost realizate o serie produse multifuncționale pe bază de materiale 

silicioase nanoporoase care au următoarele acțiuni: (i) insecto-fungicidă; (ii) de 

biostimulant de creștere și (iii) de matrice suport pentru eliberarea controlată a 

oligo- și micro-elementelor din componența fertilizanților foliari. Materialele 

naturale silicioase nanoporoase folosit au fost zeoliții naturali din cariera Rupea 

(Zeolites Production, Rupea, Brașov) și diatomee din cariera Pătârlagele (Industriile 

de Diatomit, Pătârlagele, Buzău, România).  Zeoliți naturali din cariera Rupea sunt 

de tip clinoptilolit – aproximativ 85% este clinoptilolit. Compoziția elementară a 

zeolitului natural de Rupea activat termic este: 61,2% O; 24,0% Si; 5,1% Al; 1,8% Ca; 

2,2% K; 0,8% Fe; 0.7 % Mg; 0.6% Na. DE din cariera Pătârlagele a fost format 

predominant în Oligocen prin diatomee marine. Componenta principală a diatomitei 

de Pătârlagele este reprezentată de frustule de diatomee, cu o dimensiune mediană 

de 5,4 μm. Conținutul total de silice este de aproximativ 85%, cu 81,2-84,1 SiO2 

amorf  (opal-A) și mai puțin de 0,9% SIO2 cristalin / cuarț. Alte minerale prezente în 

diatomita de la Pătârlagele sunt argila, ilitul și caolinul. 

 Materialele silicioase naturale au fost activate prin tratament termic. 

Imaginile în microscopie electronică de tranziție a acestor materiale după activare 

sunt prezentate în figura următoare.  
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Fig. 7.38. Imagini de microscopie electronică de transmisie a  nanomaterialelor 

analizate, (a) Zeoliți naturali Rupea, (b) Diatomee Pătârlagele. 

Peliculele de particule formate din zeoliți sau pământ de diatomee determină 

o amplificare a fixării CO2  și o creștere a eficienței de utilizare a apei. 

Evapotranspirația mai redusă compensează performanța mai slabă a fazei de lumină 

a fotosintezei, iar concentrația locală de dioxid de carbon datorată fixării CO2 în 

nanostructura materialelor silicioase promovează suplimentar faza de întuneric a 

fotosintezei. Aspecte din timpul determinărilor de eficiența a fotosintezei sunt 

prezentate în figura de mai jos.  

 

Fig. 7.39. Măsurători ale parametrilor fiziologici. a), b), c) Măsurători ale 

parametrilor fotosintezei cu  sistemul portabil pentru măsurarea  fotosintezei, 

LCpro T, BioScientific, la cais. F; d), e) f) Măsurători ale conductanței stomate la 

piersic cu porometru AP4, Delta-T Devices. 

Produsele pe bază de materiale silicioase nanoporoase determină o 

îmbunătățire semnificativă a calității recoltei, datorită stimulării fotosintezei și 

furnizării de  nutrienți minerali. 

 

a b
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7.4. Oportunități de valorificare a rezultatelor de cercetare 

O importantă oportunitate de valorificare a rezultatelor de cercetare o 

reprezintă proiectul de tip Transfer de cunoștințe (Axa prioritară 1, Acțiunea 1.2.3, 

Transfer de cunoștințe), Procedee secvențiale de închidere a  fluxurilor laterale din 

bioeconomie şi (bio)produse inovative rezultate din acestea – SECVENT. Obiectivul 

general al proiectului Secvent este accelerarea transferului de cunoștințe și 

rezultate / tehnologii între mediul public și cel privat, în domeniul trans-sectorial 

al bioeconomiei circulare. Acest proiect, în cadrul căruia se realizează parteneriate 

cu 35 întreprinderi, are ca scop creșterea eficienței economice a întreprinderilor 

partenere, prin dezvoltarea și implementarea unor soluții tehnologice inovative de 

(bio)procesare a subproduselor din lanțurile valorice ale bioeconomiei şi utilizarea 

acestora pentru (bio)produse cerute de piață. 

O altă modalitate de valorificare a rezultatelor este prin intermediul  

Centrului de Transfer Tehnologic al ICECHIM (CTT-ICECHIM), entitate acreditată 

pentru a desfășura într-un cadru organizat activități susținute, specializate de 

transfer tehnologic. CTT-ICECHIM face parte din Rețeaua Națională de Inovare și 

Transfer Tehnologic ReNITT și este membru în Asociația Română de Transfer 

Tehnologic AroTT, rețele care sprijină transferul de cunoștințe pe plan național și 

internațional. Promovarea tehnologiilor cu potențial de valorificare - prin rețele 

naționale și internaționale (Enterprise Europe Network–EEN, Research for Industry, 

ReNITT, immromania.ro, competitivitate.ro), mass-media, manifestări 

expozitionale, manifestări științifice și evenimente de brokeraj, mese rotunde pe 

teme de transfer tehnologic, IMM Forum, Forumul inovării - reprezintă o activitate 

importantă a CTT-ICECHIM pentru identificarea agenților economici interesați de 

introducerea în fabricație a produselor inovative ale Institutului. Compartimentele 

de Proprietate Industrială si Consultanță și Transfer Tehnologic din cadrul CTT-

ICECHIM au personal instruit prin programe de formare profesionala specializata si 

oferă informații și sprijin în procesul de brevetare și de transfer tehnologic, procese 

care se desfășoară în cadrul unor proceduri ale Sistemului de Management al Calităţii 

cf. ISO 9001. 

Crearea parteneriatelor cu autoritățile centrale și locale, unități de 

cercetare -dezvoltare, universități, întreprinderi mici și mijlocii și alte instituții cu 

rol catalizator (entități de transfer tehnologic, camere de comerț etc.) joacă de 

asemenea un rol important în găsirea de noi posibilități de colaborare care să 

înlesnească valorificarea rezultatelor cercetării. INCDCP-ICECHIM și-a înființat un 

punct de lucru pe platforma ICPAO Mediaș în vederea aderării la Parcul Științific de 

pe aceasta platformă și a aderat la Măgurele High Tech Cluster și la cluster-ul Start 

Inovare (prin Filiala Călărași). De asemenea, în decembrie 2019 ICECHIM a primit 

invitația de a se înscrie ca membru asociat în Bio-based Industries Consortium, cea 

mai mare asociație ce activează în domeniul bioeconomiei în Uniunea Europeană. 

 



INCDCP-ICECHIM – RAPORT DE ACTIVITATE 2021 

  
 

Pagina 206 din 351 
 

7.5. Măsuri privind creșterea gradului de valorificare socio-economică a 

rezultatelor cercetării. 

Prin măsurile de creștere a gradului de valorificare socio-economică se are 

in vedere consolidarea pe zonele de nișă, pe subiecte de interes pentru IMM-uri și la 

care s-a atins la INCDCP-ICECHIM gradul de maturitate tehnologică TRL4 (tehnologie 

de laborator), ca de ex. biocombustibili avansați și catalizatori inovativi pentru 

producerea acestora;  noi produse / formulări de produse destinate agriculturii 

(fertilizanți, biostimulanți pentru plante, suplimente veterinare);  produse 

nutraceutice de nouă generație; procedee de recuperare a agro-nutrienților; 

materiale multifazice pentru imprimarea 3D; materiale polimerice „inteligente” 

pentru eliberări controlate de medicamente, separări avansate sau pentru 

(bio)senzori; nanocompozite pentru utilizări în industria auto, nanomateriale pentru 

protecția patrimoniului. Aceste proiecte de dezvoltare tehnologică se adresează: 

PNCDI III, P2, Bridge Grant; Transfer la operatorul economic și Cecuri de inovare; 

PNCDI III, P3 - Cooperare europeana și internațională - EUREKA; H2020; apelurilor 

de proiecte din cadrul secțiunii H2020 Provocări societale, destinate atingerii TRL 5-

7. Domeniul dezvoltării tehnologice va include acțiuni destinate creșterii ofertei de 

cunoaștere și de tehnologii pentru mediul economic. Activitățile de dezvoltare 

tehnologică se vor realiza și prin contracte directe cu întreprinderi. 

INCDCP-ICECHIM este un institut lider în domeniul proprietății 

intelectuale, cu o medie de peste 25 cereri de brevete depuse în ultimii ani. Se va 

continua politica de protejare intelectuală a unor domenii de nișă (ca de ex. 

biocombustibili avansați și catalizatori pentru aceștia, compoziții de fertilizanți cu 

biostimulanți și formulări inteligente ale acestora), și nu doar a unor soluții 

punctuale. Proprietatea intelectuală existentă va fi utilizată de Centrul de Transfer 

Tehnologic din INCDCP-ICECHIM, ca și de filiala Călărași a INCDCP-ICECHIM, pentru 

intensificarea activității de transfer de cunoaștere și de tehnologii. Transferul de 

tehnologii se va realiza și prin participarea cu rezultatele proprii, în condițiile legii, 

la realizarea unor spin-off-uri și start-up-uri (INCDCP-ICECHIM are deja experiență 

în realizarea unor astfel de societăți comerciale, vehicul de accelerare a valorificării 

rezultatelor de cercetare).  

Pentru a veni în întâmpinarea agenților economici potențial interesați în a 

transfera rezultatele cercetării, INCDCP-ICECHIM publică în fiecare an, pe site-ul 

propriu, „Catalogul Proprietății Intelectuale”, prezentând atât cererile de brevet 

depuse în anul precedent, cât și brevetele de invenție acordate, inclusiv rezumatele 

acestora (https://icechim.ro/ro/rezultate/brevete/).  

Alte măsuri privind creșterea gradului de valorificare socio-economica a 

rezultatelor cercetării includ: 

✓ Utilizarea eficientă a spațiului virtual comun de lucru realizat în cadrul 

proiectului SECVENT care facilitează interacțiunea cu agenții economici și 

permite schimbul de informații necesare pentru o mai bună identificare a 

necesarului întreprinderilor pentru cunoștințe, competențe și tehnologii. 

https://icechim.ro/ro/rezultate/brevete/
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✓ Organizarea de evenimente tematice și întâlniri individuale cu agenții 

economici pentru a lua la cunoștință de problemele tehnice cu care se 

confruntă aceștia și a identifica soluțiile tehnice care se potrivesc nevoilor și 

cerințelor lor. 

✓ Acordarea de asistență tehnica specializată directă privind implementarea 

soluțiilor tehnice inovatoare. 

✓ Instruirea cercetătorilor privind noul standard pentru îmbunătăţirea 

procesului de inovare: SR 13572:2016, Sisteme de management al inovării 

(SMIn) 

✓ Instruirea personalului CTT-ICECHIM privind auditul tehnologic, în sprijinul 

evaluării potențialului de valorificare al unei tehnologii, ca și a valorii de piață 

a acesteia 

✓ Elaborarea de studii de prognoza tehnologică pentru agenții economici 

interesați în creșterea competitivității prin inovare. 
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8. Măsuri de creștere a prestigiului și vizibilității INCD  

 

8.1. Prezentarea activității de colaborare prin parteneriate 

a. dezvoltarea de parteneriate la nivel național și internațional (cu 

personalități / instituții / asociații profesionale) în vederea participării 

la programele naționale și europene specifice 

Excelența în cercetarea inter- și trans-disciplinară din cadrul INCDCP-

ICECHIM este promovată prin implementarea unui cadru care include măsuri pentru 

stimularea parteneriatului complementar cu personalități, entități de cercetare și 

cu asociații profesionale sau IMM-uri, la nivel la nivel național și internațional, în 

vederea participării la programele naționale și europene specifice. Rezultatele 

acestor măsuri se reflectă în continua diversificare a parteneriatelor internaționale 

și naționale. Numărul instituțiilor partenere cunoaște o ușoară creștere în anul 2020, 

comparativ cu anul 2019, datorită, pe de o parte, continuării implementării unor 

proiecte în parteneriat internațional (H2020 Era.Net, Eureka/Eurostars), cât și 

depunerii de noi propuneri de proiecte în parteneriat internațional (EEA-Norway 

Grants, ERA.NET, Eureka / Eurostar). În tabelul 8.1 sunt prezentate Instituţii din 

străinatate, partenere în consorţii pentru cercetare – dezvoltare în anul 2021. 

Tab. 8.1. Instituții din străinătate, partenere ale consorțiilor de cercetare-
dezvoltare în 2021, pentru  implementarea proiectelor finanțate și pentru 

depunerea de noi propuneri de proiecte (EEA-Norway Grants, ERA.NET, Eureka / 
Eurostar) 

Nr. crt. Instituția Țara 

1.  3DBS Start-up Brazilia 

2.  3d.FAB – Lyon University Franța 

3.  Abdullah Gül University Turcia 

4.  ACIB GMBH  Austria 

5.  Université des hautes Alsace, Mulhouse Germania 

6.  Academy of Fine Arts Vienna Austria 

7.  ACCUREC-RECYCLING GMBH Germania 

8.  
AIMPLAS - ASOCIACION DE INVESTIGACION DE MATERIALES 

PLASTICOS Y CONEXAS 
Spania 
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Nr. crt. Instituția Țara 

9.  Aleksandrija Fruska Gora Serbia 

10.  AlgoSource, Saint-Nazaire Franța 

11.  ALTIMET SAS Franta 

12.  Aristotle University of Thessaloniki Grecia 

13.  ARKEMA France (SARTOMER) Franta 

14.  Association of Conservation of Cultural Heritage Turcia 

15.  Association of Göreme Cultural Heritage Conservation Turcia 

16.  Association of Turkish Construction Material Producers Turcia 

17.  AVESTA BATTERY & ENERGY ENGINEERING Belgia 

18.  Baldini museum Italia 

19.  Baltic Energy Innovation Centre Suedia 

20.  Barjello museum Italia 

21.  Biozoon GmbH Germania 

22.  Bode museum/ Berlin museum Germania 

23.  Brandenburgische Technische Universität Cottbus Germania 

24.  Brinova Bioquimica Lda. Portugalia 

25.  CARBOTECH AG Elvetia 

26.  Celabor SA Belgia 

27.  
Center for Environmental and Sustainability Research, 

CENSE Lisbon 
Portugalia 

28.  
Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali 

La Venaria Reale 
Italia 

29.  
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 

alternatives (CEA) 
Belgia 

30.  Consiglio Nazionale delle Ricerche Italia 
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Nr. crt. Instituția Țara 

31.  
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi 

dell'Economia Agraria 
Italia 

32.  CONTACTICA S.L.  Estonia 

33.  CY Cergy Paris Université Franta 

34.  Danish Technological Institute Danemarca 

35.  DIGITAGE Franta 

36.  Domca SA Spania 

37.  Dr. Lauranne Italia 

38.  Ecole Nationale Supérieur de Chimie Paris /C2RMF Franta 

39.  Ege University, Edirne Turcia 

40.  Emona – Nutrition Research & Development Department Slovenia 

41.  ENCO SRL Italia 

42.  ENVICO RESEARCH SL Spania 

43.  Enviral a.s. Slovacia 

44.  Etex Building Performance International Belgia 

45.  Europe For All Italia 

46.  European Biogas Association Belgia 

47.  Faculty of Agriculture – University of Belgrade Serbia 

48.  Faculty of pharmacy Microbiology Tunisia 

49.  
Faculty of Technology and Metallurgy – University of 

Belgrade 
Serbia 

50.  Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie Olanda 

51.  FermentationExperts  Danemarca 

52.  Flemish Institute for Technological Research VITO Belgia 
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Nr. crt. Instituția Țara 

53.  
Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems 

IKTS 
Germania 

54.  Fundacion Tecnalia Research & Innovation Spania 

55.  FURTHRESEARCH GMBH & Co. KG Germania 

56.  Gdańsk University of Technology Polonia 

57.  Gestora Catalana de Residuos Spania 

58.  GRANT GARANT SRO  Republica Ceha 

59.  HAHN PLASTICS LTD  Marea Britanie 

60.  Helmut Schmidt University Germania 

61.  Hichem – Thermo Scientific Slovacia 

62.  IBZ-Salzchemie GmbH & Co. KG Austria 

63.  Infosim GmbH & Co. KG Germania 

64.  
Institut National de Recherche en Informatique et 

Automatique 
Franța 

65.  
Institut Pascal - University of Clermont Auvergne, Clermont-

Ferrand 
Franța 

66.  
Institute of Chemistry and Processes for Energy, 

Environment and Health (ICPEES- CNRS) 
Franța 

67.  Instituto Tecnologico Del Embalaje, Transporte Y Logistica  Estonia 

68.  Istanbul Technical University Turcia 

69.  Lappeenranta University of Technology, LUT Finlanda 

70.  LENNTECH BV Olanda 

71.  Les monuments Francais Franta 

72.  Louvre Museum Franta 

73.  L'Università degli Studi di Roma ”La Sapienza” Italia 
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74.  L'Università degli Studi di Torino Italia 

75.  MAPIEM Laboratory/ University of Toulon Franta 

76.  MEAB CHEMIE TECHNIK GMBH Germania 

77.  Medical University of Lublin Polonia 

78.  MEPOL S.R.L. Italia 

79.  Metrohm Dropsens Spania 

80.  Middle East Technical University Turcia 

81.  Mimar Sinan Fine Arts University Turcia 

82.  Ministry of Environment and Urbanisation Turcia 

83.  Musée de Rodin Franta 

84.  Musée Guimet Franta 

85.  MYTILINAIOS ANONIMI ETAIREIA Grecia 

86.  Norgenotech Norvegia 

87.  Norwegian Institute of Bioeconomy Research, NIBIO Norvegia 

88.  Norwegian University of Science Trondheim Norvegia 

89.  Nutricia Research BV Olanda 

90.  ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND NV Olanda 

91.  Ordu University Turcia 

92.  Panepistimio Kritis Grecia 

93.  Pharmacoidea Ltd. Ungaria 

94.  PLASTIKA SKAZA, PROIZVODNJA, TRGOVINA, STORITVE DOO  SIovenia 

95.  
Politechnika Wrocławska (Wroclaw University of Science and 

Technology) 
Polonia 

96.  Procter and Gamble Belgia 
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97.  
Radboud University Nijmegen, Department of Organic 

Chemistry, Institute for Molecules and Materials 
Olanda 

98.  Ratghen laboratory Danemarca 

99.  REGENERA LEVANTE SL Spania 

100.  SKZ-KFE GGMBH Germania 

101.  SOPREMA SA Franța 

102.  Stichting Het Rijksmuseum Danemarca 

103.  Stichting Polymer Science Park Olanda 

104.  STICHTING WAGENINGEN RESEARCH Olanda 

105.  StrigoLab Italia 

106.  Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Finlanda 

107.  Tel Aviv University Israel 

108.  The Heritage Management Organization Grecia 

109.  
The Norwegian Institute of Food, Fisheries and Aquaculture 

Research (NOFIMA) 
Norvegia 

110.  The Norwegian Institute of Water Research (NIVA) Norvegia 

111.  UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA Portugalia 

112.  Università degli Studi di Catania Italia 

113.  Universita Di Pisa Italia 

114.  Universitaet Graz Austria 

115.  
Universitatea din Marmara - Centrul de Cercetare si Aplicatii 

in Nanotehnologii si Biomateriale 
Turcia 

116.  
Universitatea din Tel Aviv - Facultatea de Inginerie, 

Laboratorul de Biomateriale 
Israel 

117.  Université Clermont-Auvergne – Institute Pascal Franța 
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118.  University Autonoma di Barcelona Spania 

119.  University Hasselt Belgia 

120.  University of Applied Sciences and Arts Northwestern  Elvetia 

121.  University of Coimbra Portugalia 

122.  University of Ioannina Grecia 

123.  
University of Latvia, Institute of Atomic Physics and 

Spectroscopy 
Latvia 

124.  University of Perugia Italia 

125.  Vilnius University   Lituania 

126.  Wadi Adrar Fondazione Italia 

127.  Water and Sewage Company Polonia 

128.  WUPPERTAL INSTITUT FUR KLIMA, UMWELT, ENERGIE GGMBH Germania 

129.  X-FLOW BV Olanda 

In tabelul 8.2. sunt prezentate instituțiile din străinătate (institute și centre 

de cercetare, universități, întreprinderi) cu care INCDCP-ICECHIM a realizat consorții 

de cercetare în anul 2020.  

Tab. 8.2. Instituții din străinătate, partenere ale consorțiilor de cercetare-

dezvoltare în 2020, pentru  implementarea proiectelor finanțate și pentru 

depunerea de noi propuneri de proiecte în parteneriat internațional. 

Nr. crt. Instituția Țara 

1.   ACIB GMBH  Austria 

2.   Université des hautes Alsace, Mulhouse Germania 

3.  3d.FAB – Lyon University Franta 

4.  Academy of Fine Arts Vienna Austria 

5.  ACCUREC-RECYCLING GMBH Germania 
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6.  
AIMPLAS - ASOCIACION DE INVESTIGACION DE MATERIALES 

PLASTICOS Y CONEXAS 
Spania 

7.  Aleksandrija Fruska Gora Serbia 

8.  AlgoSource, Saint-Nazaire Franța 

9.  ALTIMET SAS Franta 

10.  Aristotelio Panepistimio Thessalonikis Grecia 

11.  Aristotle University of Thessaloniki Grecia 

12.  ARKEMA France (SARTOMER Franta 

13.  AVESTA BATTERY & ENERGY ENGINEERING Belgia 

14.  Baldini museum Italia 

15.  Barjello museum Italia 

16.  Biozoon GmbH Germania 

17.  Bode museum/ Berlin museum Germania 

18.  Brinova Bioquimica Lda. Portugalia 

19.  CARBOTECH AG Elvetia 

20.  Celabor SA Belgia 

21.  
Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali 

La Venaria Reale 
Italia 

22.  
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 

alternatives (CEA) 
Belgia 

23.  Consiglio Nazionale delle Ricerche Italia 

24.  
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi 

dell'Economia Agraria 
Italia 

25.  CONTACTICA S.L.  Estonia 

26.  CY Cergy Paris Université Franta 
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27.  Danish Technological Institute Danemarca 

28.  DIGITAGE Franta 

29.  Domca SA Spania 

30.  Dr. Lauranne Italia 

31.  Ecole Nationale Supérieur de Chimie Paris /C2RMF Franta 

32.  Ege University, Edirne Turcia 

33.  Emona – Nutrition Research & Development Department Slovenia 

34.  ENCO SRL Italia 

35.  ENVICO RESEARCH SL Spania 

36.  Enviral a.s. Slovacia 

37.  Etex Building Performance International Belgia 

38.  Faculty of Agriculture – University of Belgrade Serbia 

39.  Faculty of pharmacy Microbiology Tunisia 

40.  
Faculty of Technology and Metallurgy – University of 

Belgrade 
Serbia 

41.  Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie Olanda 

42.  FermentationExperts  Danemarca 

43.  Flemish Institute for Technological Research VITO Belgia 

44.  
Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems 

IKTS 
Germania 

45.  Fundacion Tecnalia Research & Innovation Spania 

46.  FURTHRESEARCH GMBH & Co. KG Germania 

47.  Gestora Catalana de Residuos Spania 

48.  GRANT GARANT SRO  Republica Ceha 

49.  HAHN PLASTICS LTD  Marea Britanie 
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50.  Helmut Schmidt University Germania 

51.  Hichem – Thermo Scientific Slovacia 

52.  IBZ-Salzchemie GmbH & Co. KG Austria 

53.  Infosim GmbH & Co. KG Germania 

54.  
Institut National de Recherche en Informatique et 

Automatique 
Franta 

55.  Instituto Tecnologico Del Embalaje, Transporte Y Logistica  Estonia 

56.  Lappeenranta University of Technology, LUT Finlanda 

57.  LENNTECH BV Olanda 

58.  Les monuments Francais Franta 

59.  Louvre Museum Franta 

60.  L'Università degli Studi di Roma ”La Sapienza” Italia 

61.  L'Università degli Studi di Torino Italia 

62.  MAPIEM Laboratory/ University of Toulon Franta 

63.  MEAB CHEMIE TECHNIK GMBH Germania 

64.  Medical University of Lublin Polonia 

65.  MEPOL S.R.L. ITALIA 

66.  Musée de Rodin Franta 

67.  Musée Guimet Franta 

68.  MYTILINAIOS ANONIMI ETAIREIA Grecia 

69.  Norgenotech Norvegia 

70.  Norwegian Institute of Bioeconomy Research, NIBIO Norvegia 

71.  Norwegian University of Science Trondheim Norvegia 

72.  Nutricia Research BV Olanda 
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73.  ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND NV Olanda 

74.  Ordu University Turcia 

75.  Panepistimio Kritis Grecia 

76.  Pharmacoidea Ltd. Ungaria 

77.  PLASTIKA SKAZA, PROIZVODNJA, TRGOVINA, STORITVE DOO  SIovenia 

78.  
Politechnika Wrocławska (Wroclaw University of Science and 

Technology) 
Polonia 

79.  Procter and Gamble Belgia 

80.  
Radboud University Nijmegen, Department of Organic 

Chemistry, Institute for Molecules and Materials 
Olanda 

81.  Ratghen laboratory Danemarca 

82.  REGENERA LEVANTE SL Spania 

83.  SKZ-KFE GGMBH Germania 

84.  Stichting Het Rijksmuseum Danemarca 

85.  Stichting Polymer Science Park Olanda 

86.  STICHTING WAGENINGEN RESEARCH Olanda 

87.  StrigoLab Italia 

88.  Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Finlanda 

89.  Tel Aviv University Israel 

90.  
The Norwegian Institute of Food, Fisheries and Aquaculture 

Research (NOFIMA) 
Norvegia 

91.  The Norwegian Institute of Water Research (NIVA) Norvegia 

92.  UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA Portugalia 

93.  Università degli Studi di Catania Italia 

94.  Universita Di Pisa Italia 
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95.  Universitaet Graz Austria 

96.  Université Clermont-Auvergne – Institute Pascal Franța 

97.  University Autonoma di Barcelona Spania 

98.  University Hasselt Belgia 

99.  University of Applied Sciences and Arts Northwestern  Elvetia 

100.  University of Coimbra Portugalia 

101.  
University of Latvia, Institute of Atomic Physics and 

Spectroscopy 
Latvia 

102.  Vilnius University   Lituania 

103.  WUPPERTAL INSTITUT FUR KLIMA, UMWELT, ENERGIE GGMBH Germania 

104.  X-FLOW BV Olanda 

În tabelul 8.3. sunt prezentate instituțiile din țară (institute și centre de 

cercetare, universități, întreprinderi) cu care INCDCP-ICECHIM a realizat consorții 

de cercetare în anul 2021, pentru implementarea proiectelor câștigate, ca și pentru 

depunerea de noi propuneri de proiecte internaționale. Numărul instituțiilor 

partenere din țară în cadrul consorțiilor a crescut  în anul 2021 comparativ cu anul 

2020, în ciuda relativei absențe a competițiilor de proiecte.  

Tab. 8.3. Instituții din țară, partenere ale consorțiilor de cercetare-dezvoltare în 

2021. 

Nr. crt. Instituții partenere din țară 

1.  Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanța 

2.  Academia Tehnică Militară 

3.  Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Ilfov 

4.  Agenția Spațială Română 

5.  Agsira S.R.L. Craiova 

6.  Apel Laser S.R.L. București 
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7.  Apicola Costache S.R.L. 

8.  ATICA CHEMICALS SRL 

9.  Beia Consult International S.R.L. 

10.  BUSINESS DEVELOPMENT GROUP S.R.L. 

11.  CASA NATURA ONLINE 

12.  Castelul Corvinilor Hunedoara 

13.  Centrul de Cercetare Științifică pentru Forțele Navale Constanța 

14.  Centrul de Chimie Organică al Academiei Romane "C.D. Nenițescu" 

15.  Ceprocim S.A. 

16.  Chemark S.R.L. Brașov  

17.  Chemi Ceramic F Sfântul-Gheorghe  

18.  Chemspeed S.R.L. București 

19.  Chimgrup SRL, Cluj Napoca 

20.  Combinatul de Celuloză și Hârtie Drobeta Turnu-Severin 

21.  Complexul National Muzeal “Moldova” Iași 

22.  Contec SA Tecuci 

23.  Cupru Min S.A. Abrud 

24.  DFR System S.R.L. București 

25.  Enpro Soctech București 

26.  Environmental Solution, Filipești-de-Pădure 

27.  Expergo Business Network S.R.L. 

28.  GENETIC LAB S.R.L. 

29.  GMV Romania 

30.  Hofigal Export Import S.A. 
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31.  ICPE Bistrița S.A. 

32.  Institutul de Biochimie al Academiei Române 

33.  Institutul de Bioresurse Alimentare 

34.  Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni 

35.  Institutul de Cercetare Marina Grigore Antipa din Constanța 

36.  Institutul de Cercetări Produse Auxiliare Organice Mediaș SA 

37.  Institutul De Chimie Macromoleculară "Petru Poni" 

38.  Institutul de Chimie-Fizica “Ilie Murgulescu”  

39.  Institutul de Protecția Plantelor 

40.  Institutul de Sănătate Publica din București 

41.  
Institutul National De Cercetare – Dezvoltare Chimico - Farmaceutica - 

I.C.C.F. Bucuresti 

42.  
Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie 

Condensată - INCEMC Timișoara 

43.  
Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei 

și Radiației - INFLPR 

44.  Institutul National de Cercetare Agricolă Fundulea 

45.  
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Biotehnologii în 

Horticultură Ștefănești 

46.  
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar 

Brașov 

47.  
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-

CA 

48.  
Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie Si 

Protecția  Mediului - ICPA Bucuresti 

49.  
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări de 

Materiale 
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50.  
Institutul National De Cercetare-Dezvoltare Pentru Electrochimie Si Materie 

Condensata - INCEMC Timișoara 

51.  
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica 

Bucuresti  

52.  
Institutul National De Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Rare si Neferoase 

IMNR 

53.  
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 

2000 

54.  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București 

55.  
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și 

Moleculare Cluj Napoca 

56.  

Institutul National De Cercetare-Dezvoltare Pentru Textile și Pielărie -

I.N.C.D.T.P. Bucuresti Sucursala Bucuresti Institutul De Cercetare Pielărie - 

Încălțăminte I.C.P.I. 

57.  Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației 

58.  
Institutul National pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-

Rusescu" 

59.  Iprint 3D București 

60.  Laboratoarele Medica Srl, Otopeni 

61.  
Ministerul Apărării Naționale prin Centrul de Cercetare Științifică pentru 

Apărare CBRN si Ecologie 

62.  Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva 

63.  Muzeul de Arheologie Constanța 

64.  Muzeul de Istorie Piteşti 

65.  Muzeul Țăranului Român 

66.  Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia 

67.  Nirvana Srl, Batoș, jud. Mureș 

68.  Primăria Ovidiu, Constanța 
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69.  Primosal S.R.L. București 

70.  QWERTY Macadam Srl, București 

71.  Renault Romania S.R.L. 

72.  Rom Honey Group S.R.L., Băicoi 

73.  Romvac Company  

74.  SC Caloris Group S.A. 

75.  SC ECONIRV S.R.L., București 

76.  SC EDAS-EXIM S.R.L. 

77.  SC EPI SISTEM S.R.L., Brașov 

78.  SC Europlastic SRL 

79.  S.C. KLINTENSIV S.R.L. 

80.  SC Redis CO SRL 

81.  SC RematHolding SA, București 

82.  SC STIMPEX SA, București 

83.  SEREDIN SRL 

84.  Spitalul de Urgență București 

85.  Spitalul Clinic Victor Babeș București 

86.  Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Constanța 

87.  Stațiunea de Cercetări Pomicole, Murfatlar   

88.  Teso-Spec S.R.L. Fundulea 

89.  Tractebel Engineering S.A.  

90.  Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia 

91.  Universitatea “Apollonia” din Iași 

92.  Universitatea ”Aurel Vlaicu”, Arad 
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93.  Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 

94.  Universitatea București 

95.  Universitatea De Medicina Si Farmacie "Carol Davila" 

96.  Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova 

97.  Universitatea de Petrol - Gaze din Ploiești 

98.  Universitatea de Științe Agronomice și Medicina Veterinară Bucuresti  

99.  Universitatea de Științe Agronomice și Medicina Veterinară Cluj Napoca 

100.  Universitatea din Craiova 

101.  Universitatea din Piteşti 

102.  Universitatea Dunărea de Jos, Galați  

103.  Universitatea Lucian Blaga Sibiu 

104.  Universitatea Ovidius din Constanța 

105.  Universitatea Politehnica din București 

106.  Universitatea Tehnică de Construcții București 

107.  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

108.  Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iași 

109.  Universitatea Valahia Târgoviște 

Comparativ cu 2021, în tab. 8.4. sunt prezentate instituțiile din țară, 

partenere ale consorțiilor de cercetare-dezvoltare în 2020.  

Tab. 8.4. Instituții din țară, partenere ale consorțiilor de cercetare-dezvoltare în 

2020. 

Nr. crt. Instituții partenere din țară 

1.  Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanța 

2.  Academia Tehnică Militară 
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3.  Agenția Spațială Română 

4.  Agsira S.R.L. Craiova 

5.  Apel Laser S.R.L. București 

6.  Apicola Costache S.R.L. 

7.  Beia Consult International S.R.L. 

8.  BUSINESS DEVELOPMENT GROUP S.R.L. 

9.  Castelul Corvinilor Hunedoara 

10.  Centrul de Cercetare Științifică pentru Forțele Navale Constanța 

11.  Centrul de Chimie Organică al Academiei Romane "C.D. Nenițescu" 

12.  Ceprocim S.A. 

13.  Chemark S.R.L. Brașov  

14.  Chemi Ceramic F Sfântul-Gheorghe  

15.  Chemspeed S.R.L. București 

16.  Combinatul de Celuloză și Hârtie Drobeta Turnu-Severin 

17.  Complexul National Muzeal “Moldova” Iași 

18.  Contec SA Tecuci 

19.  Cupru Min S.A. Abrud 

20.  DFR System S.R.L. București 

21.  Enpro Soctech București 

22.  Environmental Solution, Filipești-de-Pădure 

23.  Expergo Business Network S.R.L. 

24.  GENETIC LAB S.R.L. 

25.  GMV Romania 

26.  Hofigal Export Import S.A. 
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27.  ICPE Bistrița S.A. 

28.  Institutul de Bioresurse Alimentare 

29.  Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni 

30.  Institutul de Cercetare Marina Grigore Antipa din Constanța 

31.  Institutul de Cercetări Produse Auxiliare Organice Mediaș SA 

32.  Institutul De Chimie Macromoleculară "Petru Poni" 

33.  Institutul de Chimie-Fizica “Ilie Murgulescu”  

34.  Institutul de Protecția Plantelor 

35.  Institutul de Sănătate Publica din București 

36.  
Institutul National De Cercetare – Dezvoltare Chimico - Farmaceutica - 

I.C.C.F. Bucuresti 

37.  
Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie 

Condensată - INCEMC Timișoara 

38.  Institutul National de Cercetare Agricolă Fundulea 

39.  
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Biotehnologii în 

Horticultură Ștefănești 

40.  
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar 

Brașov 

41.  
Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie Si 

Protecția  Mediului - ICPA Bucuresti 

42.  
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări de 

Materiale 

43.  
Institutul National De Cercetare-Dezvoltare Pentru Electrochimie Si Materie 

Condensata - INCEMC Timișoara 

44.  
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica 

Bucuresti  

45.  
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 

2000 
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46.  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București 

47.  
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și 

Moleculare Cluj Napoca 

48.  

Institutul National De Cercetare-Dezvoltare Pentru Textile și Pielărie -

I.N.C.D.T.P. Bucuresti Sucursala Bucuresti Institutul De Cercetare Pielărie - 

Încălțăminte I.C.P.I. 

49.  Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației 

50.  
Institutul National pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-

Rusescu" 

51.  Iprint 3D București 

52.  
Ministerul Apărării Naționale prin Centrul de Cercetare Științifică pentru 

Apărare CBRN si Ecologie 

53.  Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva 

54.  Muzeul de Arheologie Constanța 

55.  Muzeul de Istorie Piteşti 

56.  Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia 

57.  Muzeul Viticulturii si Pomiculturii Golești 

58.  Primosal S.R.L. București 

59.  Renault Romania S.R.L. 

60.  Rom Honey Group S.R.L., Băicoi 

61.  Romvac Company  

62.  SC Caloris Group S.A. 

63.  SC ECONIRV S.R.L., București 

64.  SC EDAS-EXIM S.R.L. 

65.  SC EPI SISTEM S.R.L., Brașov 

66.  SC Redis CO SRL 
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Nr. crt. Instituții partenere din țară 

67.  SC RematHolding SA, București 

68.  SC STIMPEX SA, București 

69.  Spitalul de Urgență București 

70.  Spitalul Victor Babeș București 

71.  Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Constanța 

72.  Stațiunea de Cercetări Pomicole, Murfatlar   

73.  Teso-Spec S.R.L. Fundulea 

74.  Tractebel Engineering S.A.  

75.  Universitate Tehnică din Cluj-Napoca 

76.  Universitate Valahia Târgoviste 

77.  Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia 

78.  Universitatea ”Aurel Vlaicu”, Arad 

79.  Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 

80.  Universitatea București 

81.  Universitatea De Medicina Si Farmacie "Carol Davila" 

82.  Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova 

83.  Universitatea de Petrol - Gaze din Ploiești 

84.  Universitatea de Științe Agronomice și Medicina Veterinară Bucuresti  

85.  Universitatea de Științe Agronomice și Medicina Veterinară Cluj Napoca 

86.  Universitatea din Craiova 

87.  Universitatea din Piteşti 

88.  Universitatea Dunărea de Jos, Galați  

89.  Universitatea Lucian Blaga Sibiu 

90.  Universitatea Ovidius din Constanța 
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91.  Universitatea Politehnica din București 

92.  Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iași 

 

b. înscrierea INCD în baze de date internaționale care promovează 
parteneriatele 

În tabelul 8.5. sunt prezentate bazele de date internaționale care 
promovează parteneriatele pentru realizarea de proiecte internaționale – H2020 sau 
Era.Net, în care institutul era înscris în 2020. Situația este asemănătoare cu cea din 
anii precedenți (2020 și 2019), ani în care INCDCP-ICECHIM a fost înscris în același 
tip de baze de date internaționale. 

Tab. 8.5. Bazele de date internaționale care promovează parteneriatele pentru 
realizarea de proiecte internaționale în care este înscris INCDCP-ICECHIM (2021) 

Nr. 

crt. 
Tip de platformă Adresa web 

1 H2020 Bioeconomie – JU-BBI https://bbi-ju.lifepartnering.com/partnering/ 

2 
H2020 Econanotehnologii - 

nanomateriale NMPTeAm4 
http://www.nmpteam.com/ 

3 
H2020 - EEN (Enterprise 

Europe Network) – IMM-uri. 
https://een.ec.europa.eu/ 

4 Era.Net SusCrop https://www.suscrop.eu/partneringtool 

5 Era.Net BlueBio 
https://www.submission-

bluebio.eu/partnersearch 

6 Era.Net SusFood 
https://www.susfood-db-

era.net/drupal/content/partnering 

7 HORIZON-CL5-2021 
https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities 

 

Tab. 8.6. Bazele de date internaționale care promovează parteneriatele pentru 

realizarea de proiecte internaționale în care este înscris INCDCP-ICECHIM (2020) 

Nr. 

crt. 
Tip de platformă Adresa web 

1 H2020 Bioeconomie – JU-BBI https://bbi-ju.lifepartnering.com/partnering/ 

2 
H2020 Econanotehnologii - 

nanomateriale NMPTeAm4 
http://www.nmpteam.com/ 
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3 
H2020 - EEN (Enterprise 

Europe Network) – IMM-uri. 
https://een.ec.europa.eu/ 

4 Era.Net SusCrop https://www.suscrop.eu/partneringtool 

5 Era.Net BlueBio 
https://www.submission-

bluebio.eu/partnersearch 

6 Era.Net SusFood 
https://www.susfood-db-

era.net/drupal/content/partnering 

7 HORIZON-CL5-2021 
https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities 

 

c. înscrierea INCD ca membru în rețele de cercetare / membru în asociații 

profesionale de prestigiu pe plan național/internațional 

 

Tabelul 8.7. prezintă situația INCDCP-ICECHIM ca membru în rețele de 

cercetare – asociații profesionale de prestigiu pe plan național / internațional în anul 

2020. Față de situația din 2020 (tab. 8.8) se contată o relativă constanță în ceea ce 

privește participarea la rețelele / asociații profesionale din țară și din străinătate. 

Tab. 8.7. Rețele de cercetare – asociații profesionale de prestigiu pe plan național 

/ internațional în care este înscris INCDCP-ICECHIM în 2021 

Nr. 

crt. 
Asociația profesională Membri 

Din străinătate: 

1.  American Chemical Society Andrei Sârbu 

2.  
Balkan Environmental 

Association 
Nicoleta Radu 

3.  

Central and Eastern 

European Committee for 

Thermal Analysis and 

Calorimetry 

Cristian Nicolae, Raluca Gabor 

4.  
Conservation Science in 

Cultural Heritage 
Rodica-Mariana Ion 

5.  Cost Association CA20127 - 

Waste biorefinery 
Florin Oancea 
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Nr. 

crt. 
Asociația profesională Membri 

technologies for accelerating 

sustainable energy processes 

6.  DG SANTE, SCHEER Rodica-Mariana Ion 

7.  European Chemical Society 

Andrei Sârbu, Monica Duldner, Tanţa 

Verona Iordache, Anita Laura Radu, 

Anamaria Zaharia, Ana Mihaela Gavrilă, 

Sandu Teodor, Stoica Bianca, Crina 

Cojocaru, Andreea Miron, Răzvan Botez, 

Marinela Dumitru, Ana Lorena Ciurlică, 

Coman Alina Elena, Irina Fierascu, Radu 

Fierascu, Roxana Brazdis, Anda Baroi, 

Toma Fistos, Mihai Cosmin Corobea, 

Adriana Nicoleta Frone, Denis Mihaela 

Panaitescu, Zina Vuluga, Andreea 

Afilipoaei, Elena Ruxandra Radu, George 

Mihail Teodorescu, Monica Caraulasu, 

Rodica-Mariana Ion, Lorena Iancu, Ramona 

Marina Grigorescu, Madalina Elena David 

(Grigore), Alexandrina Nuta, Ana - 

Alexandra Sorescu, Mihaela Luminita 

Udrea, Ramona Elena Andrei, Sanda Velea, 

Doina Dimonie, Irina Elena Chican, Mălina 

Deşliu-Avram, Cristina Lavinia Nistor, 

Raluca Ianchiş, Ioana Cătălina Gîfu, 

Claudia Mihaela Ninciuleanu, Valentin 

Rădiţoiu, Luminiţa Eugenia Wagner,  

Florentina Monica Raduly, Mihaela Doni, 

Florin Oancea, Denis Panaitescu, Dragomir 

Nicoleta 

8.  
European Federation of 

Chemical Engineering 
Ştefan-Ovidiu Dima 

9.  Green Chemistry Network Radu Claudiu Fierăscu, Irina Fierăscu 

10.  

INCRA - International 

Network for Conservation 

and Restoration of Art 

Rodica-Mariana Ion 



INCDCP-ICECHIM – RAPORT DE ACTIVITATE 2021 

  
 

Pagina 232 din 351 
 

Nr. 

crt. 
Asociația profesională Membri 

11.  
International Society for 

Horticulture - ISH 
Florin Oancea 

12.  
International Society for 

Micotoxicology 

Carmen Lupu, 

Florin Oancea 

13.  
International Society for 

Microbial Ecology -ISME 

Diana Constantinescu-Aruxandei, 

Florin Oancea 

14.  Polymer Processing Society Andrei Sârbu 

15.  Royal Society for Chemistry Andrei Sârbu 

16.  Society for Biomaterials Doina Dimonie 

17.  
Society for Molecular 

Imprinting 

Andrei Sârbu, Tanța Verona Iordache, Ana 

Mihaela Gavrilă, Bianca Elena Stoica, 

Ștefan-Ovidiu Dima 

18.  
Society of Chemical Industry-

UK 
Ștefan-Ovidiu Dima 

19.  SusChem Rodica-Mariana Ion 

20.  The Art of the Conservator Rodica-Mariana Ion 

Din ţară 

1.  
Asociatia de Standardizare 

din Romania  CT 105 
Luiza Capra 

2.  
Asociaţia de Standardizare 

din România CT 298 
Irina Elena Chican 

3.  

Asociaţia de Standardizare 

din România, CT 52, 53, 95, 

105, 108, 125, 180, 281, 298, 

302, 338 

Laurențiu Marin 



INCDCP-ICECHIM – RAPORT DE ACTIVITATE 2021 

  
 

Pagina 233 din 351 
 

Nr. 

crt. 
Asociația profesională Membri 

4.  

Asociatia de Standardizare 

din Romania, CT 52, 53, 

95,125,180,281,302 

Marian Deaconu 

5.  
Asociatia de Standardizare 

din Romania, CT 108 
Mihai Cosmin Corobea 

6.  

Asociatia Generala a 

Inginerilor din Romania –

AGIR, membra WFEO/FMOI 

Marian Deaconu 

7.  

Asociatia pentru Protectia 

Consumatorilor din Romania-

ProConsumatori 

Marian Deaconu 

8.  
Asociatia Romana de 

Pteridologie 
Irina Fierascu, Radu Fierascu 

9.  Cluster PROECO-CBRNE 

Membrii fondatori: Stimpex SA; CBRNE 

Experts Consulting SRL; Institutul National 

pentru Fizica Laserilor, Plasmei si 

Radiatiei; Institutul National de Cercetare-

Dezvoltare pentru Fizica Pamantului; ICPE 

SA; Caloris Group SA; ENERGOTECH SA; 

ECO General Consult SRL; Univesitatea 

Petrol-Gaze din Ploiesti; Uzina Mecanica 

Babeni. 

10.  

Consiliul National Roman- 

Comitetul Mondial al Energiei  

-  CNR-CME 

Marian Deaconu 

11.  

Institutul National Roman 

pentru Studiul Amenajarii si 

Folosirii Surselor de Energie -   

IRE, reprezentantul Romaniei 

la EURELECTRIC 

Marian Deaconu 
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Nr. 

crt. 
Asociația profesională Membri 

12.  

Membru asociat al Asociației 

Conservatorilor și 

Restauratorilor din România 

Irina Fierascu, Radu Fierascu, Rodica 

Mariana Ion 

13.  
Societatea Romana de 

Bioinginerie si Biotehnologie 
Nicoleta Radu, Mihaela Doni, Luiza Jecu 

14.  
Societatea de Chimie din 

Romania 

Andrei Sârbu, Monica Duldner, Tanţa 

Verona Iordache, Anita Laura Radu, 

Anamaria Zaharia, Ana Mihaela Gavrilă, 

Sandu Teodor, Stoica Bianca, Crina 

Cojocaru, Andreea Miron, Răzvan Botez, 

Marinela Dumitru, Ana Lorena Ciurlică, 

Coman Alina Elena, Irina Fierascu, Radu 

Fierascu, Roxana Brazdis, Anda Baroi, 

Toma Fistos, Mihai Cosmin Corobea, 

Adriana Nicoleta Frone, Denis Mihaela 

Panaitescu, Zina Vuluga, Andreea 

Afilipoaei, Elena Ruxandra Radu, George 

Mihail Teodorescu, Monica Caraulasu, 

Rodica-Mariana Ion, Lorena Iancu, Ramona 

Marina Grigorescu, Madalina Elena David 

(Grigore), Alexandrina Nuta, Ana - 

Alexandra Sorescu, Mihaela Luminita 

Udrea, Ramona Elena Andrei, Sanda Velea, 

Doina Dimonie, Irina Elena Chican, Mălina 

Deşliu-Avram, Cristina Lavinia Nistor, 

Raluca Ianchiş, Ioana Cătălina Gîfu, 

Claudia Mihaela Ninciuleanu, Valentin 

Rădiţoiu, Luminiţa Eugenia Wagner,  

Florentina Monica Raduly, Mihaela Doni 

(Vicepreședinte), Florin Oancea, Denis 

Panaitescu, Dragomir Nicoleta 

15.  
Societatea de Inginerie 

Chimică din România (SICR) 

Andrei Sârbu, Mălina Deşliu-Avram, Bogdan 

Trică 

16.  
Societatea Româna de 

Biomateriale 

Ana – Alexandra Sorescu, Zina Vuluga, 

Mihai Cosmin Corobea 
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Nr. 

crt. 
Asociația profesională Membri 

17.  

Rețeaua Națională de Inovare 

și Transfer Tehnologic 

ReNITT 

Centrul de Transfer Tehnologic 

18.  

Asociația Română pentru 

Transfer Tehnologic și 

Inovare ARoTT 

Centrul de Transfer Tehnologic 

19.  
Camera de Comerț și 

Industrie București 
INCDCP-ICECHIM 

20.  

Asociația clusterul român 

pentru protecție și ecologie 

în domeniul materialelor 

chimice, biologice, 

radiologice/nucleare și 

explozive (PROECO – CBRNE) 

INCDCP-ICECHIM 

21.  ASPLAPLAST INCDCP-ICECHIM 

 

Tab. 8.8. Rețele de cercetare – asociații profesionale de prestigiu pe plan național 

/ internațional în care era înscris INCDCP-ICECHIM în 2020 

Nr. 

crt. 
Asociaţia profesională Membri 

Din străinătate: 

1.  American Chemical Society Andrei Sârbu 

2.  
Balkan Environmental 

Association 
Nicoleta Radu 

3.  

Central and Eastern European 

Committee for Thermal 

Analysis and Calorimetry 

Cristian Nicolae, Raluca Gabor 

4.  
Conservation Science in 

Cultural Heritage 
Rodica-Mariana Ion 
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Nr. 

crt. 
Asociaţia profesională Membri 

5.  DG SANTE, SCHEER Rodica-Mariana Ion 

6.  European Chemical Society 

Andrei Sârbu, Monica Duldner, Tanţa 

Verona Iordache, Anita Laura Radu, 

Anamaria Zaharia, Ana Mihaela Gavrilă, 

Sandu Teodor, Stoica Bianca, Crina 

Cojocaru, Andreea Miron, Răzvan Botez, 

Marinela Dumitru, Ana Lorena Ciurlică, 

Coman Alina Elena, Dana Simona 

Vărăşteanu, Irina Fierascu, Radu Fierascu, 

Roxana Brazdis, Anda Baroi, Toma Fistos, 

Sanda Maria Doncea, Mihai Cosmin 

Corobea, Adriana Nicoleta Frone, Denis 

Mihaela Panaitescu, Zina Vuluga, Andreea 

Afilipoaei, Elena Ruxandra Radu, George 

Mihail Teodorescu, Monica Caraulasu, 

Rodica-Mariana Ion, Lorena Iancu, Ramona 

Marina Grigorescu, Madalina Elena David 

(Grigore), Alexandrina Nuta, Ana - 

Alexandra Sorescu, Mihaela Luminita 

Udrea, Ramona Elena Andrei, Sanda Velea, 

Doina Dimonie, Irina Elena Chican, Mălina 

Deşliu-Avram, Cristina Lavinia Nistor, 

Raluca Ianchiş, Ioana Cătălina Gîfu, 

Claudia Mihaela Ninciuleanu, Valentin 

Rădiţoiu, Luminiţa Eugenia Wagner,  

Florentina Monica Raduly, Mihaela Doni, 

Florin Oancea, Denis Panaitescu, Dragomir 

Nicoleta 

7.  
European Federation of 

Chemical Engineering 
Ştefan-Ovidiu Dima 

8.  Green Chemistry Network Radu Claudiu Fierăscu, Irina Fierăscu 

9.  

INCRA - International 

Network for Conservation 

and Restoration of Art 

Rodica-Mariana Ion 
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Nr. 

crt. 
Asociaţia profesională Membri 

10.  
International Society for 

Horticulture - ISH 
Florin Oancea 

11.  Polymer Processing Society Andrei Sârbu 

12.  Royal Society for Chemistry Andrei Sârbu 

13.  Society for Biomaterials Doina Dimonie 

14.  
Society for Molecular 

Imprinting 

Andrei Sârbu, Tanța Verona Iordache, Ana 

Mihaela Gavrilă, Bianca Elena Stoica, 

Ștefan-Ovidiu Dima 

15.  
Society of Chemical Industry-

UK 
Ștefan-Ovidiu Dima 

16.  SusChem Rodica-Mariana Ion 

17.  The Art of the Conservator Rodica-Mariana Ion 

Din ţară 

1.  
Asociatia de Standardizare 

din Romania  CT 105 
Luiza Capra 

2.  
Asociaţia de Standardizare 

din România CT 298 

Dana Simona Vărășteanu, Irina Elena 

Chican 

3.  

Asociaţia de Standardizare 

din România, CT 52, 53, 95, 

105, 108, 125, 180, 281, 298, 

302, 338 

Laurențiu Marin 

4.  

Asociatia de Standardizare 

din Romania, CT 52, 53, 

95,125,180,281,302 

Marian Deaconu 

5.  
Asociatia de Standardizare 

din Romania, CT 53 
Fanica Bacalum 
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Nr. 

crt. 
Asociaţia profesională Membri 

6.  

Asociatia Generala a 

Inginerilor din Romania –

AGIR, membra WFEO/FMOI 

Marian Deaconu 

7.  

Asociatia pentru Protectia 

Consumatorilor din Romania-

ProConsumatori 

Marian Deaconu 

8.  
Asociatia Romana de 

Pteridologie 
Irina Fierascu, Radu Fierascu 

9.  Cluster PROECO-CBRNE 

Membrii fondatori: Stimpex SA; CBRNE 

Experts Consulting SRL; Institutul National 

pentru Fizica Laserilor, Plasmei si 

Radiatiei; Institutul National de Cercetare-

Dezvoltare pentru Fizica Pamantului; ICPE 

SA; Caloris Group SA; ENERGOTECH SA; 

ECO General Consult SRL; Univesitatea 

Petrol-Gaze din Ploiesti; Uzina Mecanica 

Babeni. 

10.  

Consiliul National Roman- 

Comitetul Mondial al Energiei  

-  CNR-CME 

Marian Deaconu 

11.  

Institutul National Roman 

pentru Studiul Amenajarii si 

Folosirii Surselor de Energie -   

IRE, reprezentantul Romaniei 

la EURELECTRIC 

Marian Deaconu 

12.  

Membru asociat al Asociației 

Conservatorilor și 

Restauratorilor din România 

Irina Fierascu, Radu Fierascu, Rodica 

Mariana Ion 

13.  RENAR – Evaluator Tehnic Fanica Bacalum 

14.  
RENAR- Membru in Comitet 

Tehnic 
Fanica Bacalum 
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Nr. 

crt. 
Asociaţia profesională Membri 

15.  
Societatatea Romana de 

Bioinginerie si Biotehnologie 
Nicoleta Radu 

16.  
Societatea de Chimie din 

Romania 

Andrei Sârbu, Monica Duldner, Tanţa 

Verona Iordache, Anita Laura Radu, 

Anamaria Zaharia, Ana Mihaela Gavrilă, 

Sandu Teodor, Stoica Bianca, Crina 

Cojocaru, Andreea Miron, Răzvan Botez, 

Marinela Dumitru, Ana Lorena Ciurlică, 

Coman Alina Elena, Dana Simona 

Vărăşteanu, Irina Fierascu, Radu Fierascu, 

Roxana Brazdis, Anda Baroi, Toma Fistos, 

Sanda Maria Doncea, Mihai Cosmin 

Corobea, Adriana Nicoleta Frone, Denis 

Mihaela Panaitescu, Zina Vuluga, Andreea 

Afilipoaei, Elena Ruxandra Radu, George 

Mihail Teodorescu, Monica Caraulasu, 

Rodica-Mariana Ion, Lorena Iancu, Ramona 

Marina Grigorescu, Madalina Elena David 

(Grigore), Alexandrina Nuta, Ana - 

Alexandra Sorescu, Mihaela Luminita 

Udrea, Ramona Elena Andrei, Sanda Velea, 

Doina Dimonie, Irina Elena Chican, Mălina 

Deşliu-Avram, Cristina Lavinia Nistor, 

Raluca Ianchiş, Ioana Cătălina Gîfu, 

Claudia Mihaela Ninciuleanu, Valentin 

Rădiţoiu, Luminiţa Eugenia Wagner,  

Florentina Monica Raduly, Mihaela Doni, 

Florin Oancea, Denis Panaitescu, Dragomir 

Nicoleta 

17.  
Societatea de Inginerie 

Chimică din România (SICR) 

Andrei Sârbu, Mălina Deşliu-Avram, 

Bogdan Trică 

18.  
Societatea Româna de 

Biomateriale 

Ana – Alexandra Sorescu, Zina Vuluga, 

Mihai Cosmin Corobea 
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Nr. 

crt. 
Asociaţia profesională Membri 

19.  

Rețeaua Națională de Inovare 

și Transfer Tehnologic 

ReNITT 

Centrul de Transfer Tehnologic 

20.  

Asociația Română pentru 

Transfer Tehnologic și 

Inovare ARoTT 

Centrul de Transfer Tehnologic 

 

În vederea creșterii vizibilității interne și internaționale, precum și în vederea 

implementării pașilor necesari pentru participarea la proiecte de cercetare 

specifice, INCDCP-ICECHIM este membru și a asociațiilor tip Cluster Asociația 

clusterul român pentru protecție și ecologie în domeniul materialelor chimice, 

biologice, radiologice/nucleare și explozive (PROECO – CBRNE) și Asociația 

Patronală a Prelucrătorilor de Mase Plastice - ASPLAPLAST (Tabelul 8.7). 

PROECO-CBRNE este o asociație de persoane juridice din Romania și 

străinătate și are ca scop cercetarea, inovarea, dezvoltarea, transferul tehnologic 

și educația în domeniul materialelor chimice, biologice, radiologice/nucleare și 

explozive. 

Misiunea acestui cluster este stabilirea și dezvoltarea unor relații de 

colaborare tehnico – științifică, tehnologică, productivă și/sau comercială între 

membrii Clusterului, având ca obiect cercetarea – dezvoltarea, testarea, fabricarea 

și furnizarea de echipamente și materiale CBRNE. Viziunea si Misiunea Clusterului 

Roman PROECO-CBRNE au in vedere consolidarea si dezvoltarea propriului lanț de 

valori, ca premiza a accesului cu ușurința la cele mai noi descoperiri ale științei și 

tehnicii în vederea protejării vieții populației și a mediului înconjurător în condițiile 

prezenței agenților CBRNE (https://proeco-cbrne.ro/). 

Cu o vechime de 23 de ani, ASPLAPLAST este singura organizație din această 

industrie la care poate adera orice companie sau persoană fizică care își desfășoară 

activitatea în domeniul prelucrării maselor plastice, de la companii care au ca obiect 

de activitate prelucrarea unei mari diversități de mase plastice, la companii care 

comercializează, în interesul firmelor prelucrătoare de mase plastice, materii prime 

și utilaje, precum și instituții de învățământ superior și de consultanță în domeniu. 

Asociația reprezintă, susține și promovează interesele profesionale ale 

membrilor săi, atât în raport cu autoritățile publice, cât și sprijinind comunitatea 

de afaceri în procesul de conformare la legislația Uniunii Europene 

(https://www.aspaplast.ro/). 

https://proeco-cbrne.ro/
https://www.aspaplast.ro/
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INCDCP-ICECHIM este, de asemenea, partener al Parcului Științific și 

Tehnologic “Măgurele Science Park”, fiind parte a comunității de cercetare a 

asociației (https://www.magurelesciencepark.ro/comunitatea-magurele-science-

park-cercetare/), activitatea noastră fiind reflectată în materialele informative ale 

clusterului (https://www.magurelesciencepark.ro/comunitatea-magurele-science-

park-cercetare/institutul-national-de-cercetare-dezvoltare-pentru-chimie-si-

petrochimie-icechim/, https://www.magurelesciencepark.ro/tehnologie-integrata-

trl6-si-instalatie-pilot-experimental-demonstrativ-biogaz-microalge-dezvoltate-de-

icechim/).  

d. participarea în comisii de evaluare, concursuri naționale și 

internaționale 

Participarea în comisiile de evaluare a proiectelor depuse la competițiile 

naționale este prezentată comparativ pentru competițiile naționale din 2020 și 2021 

în tabelul  8.9. In tabelul 8.10 este prezentată situația comparativă pentru 

competițiile internaționale. 

Tab. 8.9. Participarea la comisiile de evaluare a proiectelor depuse la 

competițiile naționale 

Nr.crt. Program evaluat Evaluator 2020 2021 

1.  
Proiecte de Finanțare a 

Excelenței 
Mihaela Doni  X 

2.  
Proiecte de Finanțare a 

Excelenței 
Verona Iordache  X 

3.  
Competitia de selectare a 

infrastructurii RoadMap 
Cristian Petcu  X 

4.  UEFISCDI - PTE Rodica Mariana Ion  X 

5.  UEFISCDI - PTE Mihaela Doni  X 

Tab. 8.10. Participarea la comisiile de evaluare a proiectelor depuse la 

competițiile internaționale 

Nr.crt. Program evaluat Evaluator 2020 2021 

1.  Eurostar 
Nicoleta Radu, Andrei 

Sârbu 
X X 

https://www.magurelesciencepark.ro/comunitatea-magurele-science-park-cercetare/institutul-national-de-cercetare-dezvoltare-pentru-chimie-si-petrochimie-icechim/
https://www.magurelesciencepark.ro/comunitatea-magurele-science-park-cercetare/institutul-national-de-cercetare-dezvoltare-pentru-chimie-si-petrochimie-icechim/
https://www.magurelesciencepark.ro/comunitatea-magurele-science-park-cercetare/institutul-national-de-cercetare-dezvoltare-pentru-chimie-si-petrochimie-icechim/
https://www.magurelesciencepark.ro/tehnologie-integrata-trl6-si-instalatie-pilot-experimental-demonstrativ-biogaz-microalge-dezvoltate-de-icechim/
https://www.magurelesciencepark.ro/tehnologie-integrata-trl6-si-instalatie-pilot-experimental-demonstrativ-biogaz-microalge-dezvoltate-de-icechim/
https://www.magurelesciencepark.ro/tehnologie-integrata-trl6-si-instalatie-pilot-experimental-demonstrativ-biogaz-microalge-dezvoltate-de-icechim/
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2.  
Innovation fund Denmark 

project 

Sârbu Andrei, Nicoleta 

Radu 
X X 

3.  H2020 – INEA Cristian Petcu X X 

4.  EUREKA Nicoleta Radu X X 

5.  MSCI Rodica Mariana Ion  X 

6.  HE-MSCI Mihaela Doni X X 

7.  
Italia, Ministerul 

Cercetarii, REPRISE 
Rodica Mariana Ion  X 

Ca o recunoaștere a vizibilității și prestigiului profesional, în anul 2021 

cercetători din ICECHIM au făcut parte din comisii de doctorat conform tabel 8.11. 

Tab. 8.11. Membri din ICECHIM  in Comisii de doctorat în anul 2021 

Nr. 

crt. 

Nume 

cercetător 

Nume 

doctorand 

Data 

ședință 

publică 

Titlu teză IOSUD 

1.  
Andrei 

Sarbu 

Alina Elena 

Coman 
23.04.2021 

Materiale 

compozite pe bază 

de matrici 

termoplastice și 

termoreactive cu 

impact redus 

asupra mediului 

UPB 

2.  
Andrei 

Sarbu 

Anda 

Ionelia 

Mihai 

(Voicu) 

20.12.2021 

Materiale Hibride 

pe Bază de 

Polimeri si Argile 

Poroase 

Heterostructurate 

UPB 

3.  
Nicoleta 

Radu 

Mirela 

Adina 

ANASTASIU 

(ANTON) 

Februarie 

2021 

Obținerea de 

materiale pe bază 

de cromofori 

naturali și 

biopolimeri cu 

UPB 
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proprietăți 

optoelectronice 

4.  
Denis 

Panaitescu 

Elena 

Bianca 

Georgescu 

(Stoica) 

7.10.2021 

Polimeri 

imprentați 

molecular pentru 

senzori 

biomimetici 

UPB 

5.  

Radu 

Claudiu 

Fierăscu 

Manuel 

Drugulescu 
29.09.2021 

Modelarea 

proceselor de 

extracție - 

purificare a 

substanțelor 

biologic active din 

materii prime 

vegetale 

USAMV 

București 

6.  
Mihela 

Doni 

Alexandra 

Virginia 

Mereșescu 

30.09.2021 

Realizarea unor noi 

senzori și 

biosenzori 

voltamperometrici 

pentru 

determinarea 

acizilor 

hidroxicinamici 

Universitatea 

Dunărea de 

Jos, Galați 

e. personalități științifice ce au vizitat INCD 

 

Tabelul 8.12 prezintă comparativ personalitățile științifice care au vizitat 

INCDCP-ICECHIM  în cursul anilor 2021 și, respectiv, 2020. 

Tab. 8.12. Personalitățile științifice care au vizitat INCDCP-ICECHIM  în cursul 

anilor 2021 și, respectiv 2020. 

Nr. 
crt. 

Personalități 
științifice 

Instituția / Țara Scopul vizitei 2020 2021 

1.  
Prof. Katri 
Laatikainen 

Laaperanta University 
of Technology 

Participare la 
Simpozionul PRIOCHEM 

2020 
X  
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Nr. 
crt. 

Personalități 
științifice 

Instituția / Țara Scopul vizitei 2020 2021 

2.  
Prof. Boyko 
Tsyntsarski 

Instute for Organic 
Chemistry of 

Bulgarian Academy 

Schimb interacademic, 
Participare PRIOCHEM 

X X 

3.  
Prof. Leslie 

Petrik 
Univ. Of Western 

Cape RSA 

Discutii tehnice, 
Participare PRIOCHEM 

2020 
X  

4.  Luc Averous 
Universitatea din 

Strasbourg 
Participare PRIOCHEM 

2020 
X  

5.  
Francois- 

Xavier Perrin 
Universitatea din 

Toulon 
Participare PRIOCHEM 

2020 
X  

6.  Luisa Duraes 
Universitatea di 

Coimbra, Portugalia 
Participare la 

PRIOCHEM 
X  

7.  
Ivanka 

Stoycheva 

Institute of Organic 
Chemistry, Bulgarian 
Academy of Sciences 

Participare PRIOCHEM X X 

8.  
Georgi 

Georgiev 

Institute of Polymers, 
Bulgarian Academy of 

Sciences 
Participare PRIOCHEM X X 

9.  
Sergei 

Chernyak 
Lomonosov Moscow 

State University 
Participare PRIOCHEM 

2020 
X  

10.  Aurélie Dupuis 
Universitatea din 

Toulon 
Participare PRIOCHEM 

2020 
X  

11.  
Serguei 
Savilov 

Lomonosov Moscow 
State University 

Participare PRIOCHEM 
2020 

X  

12.  
Montserrat 

Sarrà 
Adroguer 

University Autonoma 
de Barcelona 

Participare PRIOCHEM 
2020 

X  

13.  Tom Kuppens 
Universiteit Hasselt 

Campus, Belgia 
Participare PRIOCHEM 

2020 
X  

14.  
Cláudio M.R. 

Almeida 
Universitatea di 

Coimbra, Portugalia 
Participare PRIOCHEM 

2020 
X  
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Nr. 
crt. 

Personalități 
științifice 

Instituția / Țara Scopul vizitei 2020 2021 

15.  Arben Merkoçi 

Institut Català de 
Nanociencia i 

Nanotecnologia, 
Barcelona, Spain 

Participare NEXT-
CHEM 2021 și 

PRIOCHEM 2021 
 X 

16.  
Silvana 

Andreescu 
Clarkson University, 

Potsdam, USA 

Participare NEXT-
CHEM 2021 și 

PRIOCHEM 2021 
 X 

17.  Luc Picton 
Université de Rouen, 

France 

Participare NEXT-
CHEM 2021 și 

PRIOCHEM 2021 
 X 

18.  
Elwira 

Sieniawska 
Medical University of 

Lublin, Poland 
Participare PRIOCHEM 

2021 
 X 

19.  
Temenuzhka 

Budinova 

Instute for Organic 
Chemistry of 

Bulgarian Academy 

Participare PRIOCHEM 
2021 

 X 

20.  Ahdi Hadrich 
Université de Rouen, 

France 
Participare PRIOCHEM 

2021 
 X 

f. lecții invitate, cursuri și seminarii susținute de personalitățile 

științifice invitate 

Tabelul 8.13. prezintă comparativ lecțiile invitate, cursurile și seminariile 

susținute de personalitățile științifice invitate la INCDCP-ICECHIM  în cursul anilor 

2021 și, respectiv, 2020. 

Tab. 8.13. Lecțiile invitate, cursurile și seminariile susținute de personalitățile 

științifice invitate la INCDCP-ICECHIM  în cursul anilor 2021 și, respectiv, 2020. 

Nr. 

crt. 

Personalitati 

stiintifice 
Institutia / Tara Tematica 2020 2021 

1  Luisa Duraes 
Universitatea di 

Coimbra, Portugalia 

Reinforcement 

strategies of silica 

aerogels for thermal 

insulation 

applications 

X  
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2  
Francois- 

Xavier Perrin 

Universitatea din 

Toulon, Franța 

Class II hybrid 

protective coatings 

through the 

simultaneous growth 

of siloxane network 

and organic 

polymerization 

X  

3  Luc Averous 
Universitatea din 

Strasbourg, Franța 

Biobased 

polyurethanes 
X  

4  
Prof. Leslie 

Petrik 

Univ. Of Western 

Cape; Republica Sud-

Africană 

Immobilization of 

metal selective 

ligands upon polymer 

nanofibres: successes 

and challenges 

X  

5  
Boyko 

Tsyntsarski 

Instute for Organic 

Chemistry of 

Bulgarian Academy, 

Bulgaria 

Carbon nanoparticles 

detected by TEM and 

Raman spectroscopy 

X  

6  Luc Picton 
Université Rouen 

Normandie, Franța 

Hydrogels based on 

polysaccharides 

grafted ferulic acid: 

A biomimetic 

approach 

 X 

7  Luc Picton 
Université Rouen 

Normandie, Franța 

Smart water soluble 

polysaccharides for 

adaptative properties 

 X 

8  
Elwira 

Sieniawska 

Medical University of 

Lublin, Poland 

Bioinformatics 

supported liquid 

chromatography – 

mass 

spectrometry for 

characterization of 

bacterial metabolites 

 X 
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9  Aton Ficai 

Universitatea 

Politehnica din 

București, România 

Porous materials as 

platforms for the 

delivery of 

polyphenols 

 X 

10  
Silvana 

Andreescu 

Clarkson University, 

Potsdam, USA 

Engineering materials 

and sensors for 

sustainable 

environmental 

systems 

 X 

11  
Silvana 

Andreescu 

Clarkson University, 

Potsdam, USA 

Advancing 

environmental 

sustainability 

through custom-

designed materials 

and sensors 

 X 

12  
Arben 

Merkoçi 

Institut Català de 

Nanociencia i 

Nanotecnologia, 

Barcelona, Spain 

Nanobiosensors for 

point-of-care 

diagnostics 

applications 

 X 

13  
Arben 

Merkoçi 

Institut Català de 

Nanociencia i 

Nanotecnologia, 

Barcelona, Spain 

Nanomaterials-based 

sensors for 

diagnostics 

applications 

 X 

14  
Madalina 

Tudorache 

Universitatea din 

București, România 

Lipase enzyme for 

biomass valorization 
 X 

15  
Boyko 

Tsyntsarski 

Instute for Organic 

Chemistry of 

Bulgarian Academy, 

Bulgaria 

Carbon materials for 

hydrogen storage and 

production 

 X 

16  
Petronela 

Fotea 

Muzeul Țăranului 

Român, România 

The investigations' 

importance in 

conservation and 

restoration of the 

national cultural 

heritage. Mobile 

 X 
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cultural heritage and 

historical monuments 

17  

Eugenia 

Fagadar-

Cosma 

Institute of Chemistry 

“Coriolan 

Dragulescu”, 

Timisoara, Romania 

Recovery of waste 

industrial waters 

containing red congo 

By 

multifunctionalized 

mesoporous silica 

nanomaterials 

 X 

18  
Andrei Victor 

Sandu 

Gheorghe Asachi 

Technical University 

of lasi, Romania 

Burned clay ceramics 

used in water 

treatment 

 X 

 

g. Membri în colectivele de redacție ale revistelor recunoscute ISI (sau 

incluse în baze internaționale de date) şi în colective editoriale 

internaționale și/sau naționale. 

 

Această activitate desfășurată de cercetătorii din INCDCP-ICECHIM pentru 

2021 și 2020 este prezentată în tabelele 8.14 (Membrii in comitetele de redacție 

BDI), 8.15 (reviste recunoscute național) și 8.16 (Activitatea de recenzare).  

Se observă o creștere a calității de Editor Invitat pentru numerele speciale 

ale unor jurnale de prestigiu în domenii de activitate ale institutului, cu factor de 

impact ridicat. 

Tab. 8.14. Membri in colectivele de redacție ale revistelor recunoscute ISI (sau 
incluse în baze internaționale de date) și în colectivele editoriale internaționale și 

sau naționale în 2021 și 2020 

Nr. 

crt. 
Activitate Revista 

Nume, 

prenume 

2021 

1.  
Membru colectiv de 

redacție 
Materiale Plastice Andrei Sarbu 

2.  Guest editor 

Applied Science, special issue 

Application of Molecularly 

imprinted films (under preparation) 

Andrei Sarbu 
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Nr. 

crt. 
Activitate Revista 

Nume, 

prenume 

3.  Guest editor 

Polymers, special issue: Hybrid 

Polymer Materials for Water 

Purification and Wastewater 

Treatment 

Verona Iordache 

4.  Guest editor 

Polymers, special issue: Polymer 

Composites for Advanced Water 

Treatment Applications 

Verona Iordache 

5.  
Membru in echipa de 

redactie 
PLANTS 

Suica-Bunghez 

Raluca 

6.  Guest Editor Materials Irina Fierascu 

7.  Guest Editor Materials 
Radu Claudiu 

Fierascu 

8.  Guest Editor Coatings Irina Fierascu 

9.  Guest Editor Coatings 
Radu Claudiu 

Fierascu 

10.  Guest Editor Nanomaterials 
Radu Claudiu 

Fierascu 

11.  Guest Editor Crystals 
Radu Claudiu 

Fierascu 

12.  Guest Editor Journal of Functional Biomaterials 
Radu Claudiu 

Fierascu 

13.  Guest Editor Frontiers 
Radu Claudiu 

Fierascu 

14.  Guest Editor 
Journal of Materials Research and 

Technology, Elsevier 
Petcu Cristian 

15.  Guest Editor Coatings, MDPI Petcu Cristian 
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Nr. 

crt. 
Activitate Revista 

Nume, 

prenume 

16.  Guest Editor 

Materials, MDPI, Special Issue 

"Polymer-Inorganic 

Nanocomposites: Synthesis, 

Characterization and Applications" 

Ianchis Raluca 

17.  Guest Editor Crystals 

Monica 

Florentina 

Raduly 

18.  Editor invitat Polymers Vuluga Zina 

19.  Editor invitat Polymers 
Panaitescu 

Denis 

20.  Editor invitat Molecules 
Panaitescu 

Denis 

21.  Editor invitat Polymers Frone Adriana 

22.  Editor invitat Molecules Frone Adriana 

23.  Editor invitat Journal of Nanomaterials 
Corobea Mihai 

Cosmin 

24.  Editor invitat Materials 
Corobea Mihai 

Cosmin 

25.  Editor invitat Polymers 
Corobea Mihai 

Cosmin 

26.  
Membru comitet de 

redacție 
Polysaccharides Florin Oancea 

27.  
Membru Topical 

Advisory Panel 
Polymers Florin Oancea 

28.  Guest Editor Polymers Florin Oancea 
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Nr. 

crt. 
Activitate Revista 

Nume, 

prenume 

29.  Guest Editor Polymers 

Diana 

Constantinescu-

Aruxandei 

30.  Guest Editor 

Nanomaterials, SI Next-Generation 

Nanomaterials: Preparation and 

Applications 

Florin Oancea 

31.  Guest Editor 

Nanomaterials, SI Next-Generation 

Nanomaterials: Preparation and 

Applications 

Mihaela Doni 

32.  Guest Editor 

Nanomaterials, SI Next-Generation 

Nanomaterials: Preparation and 

Applications 

Zina Vuluga 

33.  Guest Editor 

Nanomaterials, SI Next-Generation 

Nanomaterials: Preparation and 

Applications 

Radu Claudiu 

Fierascu 

34.  Guest Editor 
Sensors, SI Recent Advances in 

Immunosensors and Biosensors 
Mihaela Doni, 

35.  Guest Editor 
Sensors, SI Recent Advances in 

Immunosensors and Biosensors 

Ana-Maria 

Gurban 

2020 

1.  Guest Editor 

Agronomy, Special Issue 

“Nano(bio)technologies and 

Nano(bio)materials Used in Plant 

Protection and Fertilization” 

Stefan Ovidiu 

Dima 

2.  Guest editor 

Applied Science, Special Issue 

„Application of Molecularly 

imprinted films” 

Andrei Sarbu 

3.  Topic Board Editor Coatings Petcu Cristian 
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Nr. 

crt. 
Activitate Revista 

Nume, 

prenume 

4.  Guest Editor 

Coatings, Special Issue ""Syntheses, 

Properties, and Applications of 

Organic Dyes and Pigments"" 

Rodica Mariana 

Ion 

5.  Guest editor 
Coatings, Special Issue "Natural 

Materials in Functional Coatings" 

Radu Claudiu 

Fierascu,  Irina 

Fierascu 

6.  Guest Editor 

Coatings, Special Issue "Polymer-

Based Multifunctional Coatings for 

Cultural Heritage Protection" 

Petcu Cristian 

7.  Guest Editor 

Coatings, Special Issue “Novel 

Approaches to Hybrid Films or 

Coatings” 

Violeta Purcar 

8.  Guest Editor 

Frontiers in Materials, Research 

Topic „Degradation of Cultural 

Heritage Artifacts: From 

Archaeometry to Materials 

Development” 

Radu Claudiu 

Fierascu 

9.  
Membru Colectiv 

redactie 
Heritage 

Rodica-Mariana 

Ion 

10.  
Membru in bordul 

editorial 

International Journal of Materials 

Science and Applications 
Doina Dimonie 

11.  Guest Editor 

International Journal of Polymer 

Science, Special Issue “Polymer 

Composites using Recycled Natural 

Waste Materials” 

Doina Dimonie 

12.  Guest Editor 

Journal of Functional Biomaterials, 

Special Issue “Bioactive Properties 

of Advanced Nanomaterials” 

Radu Claudiu 

Fierascu 
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Nr. 

crt. 
Activitate Revista 

Nume, 

prenume 

13.  Guest Editor 

Journal of Nanomaterials, Special 

Issue „Advances in Antimicrobial 

Nanomaterials” 

Radu Claudiu 

Fierascu 

14.  
Membru colectiv de 

redactie 
Materiale Plasice Andrei Sarbu 

15.  Guest Editor 

Materials, Special Issue "Analytical 

Characterization of Functionalized 

Surfaces" 

Rodica Mariana 

Ion 

16.  Guest Editor 

Materials, Special Issue "Polymer-

Inorganic Nanocomposites: 

Synthesis, Characterization and 

Applications in Adsorption and Drug 

Delivery" 

Ianchiş Raluca 

17.  Guest Editor 

Materials, Special Issue “Nano-

Composite Coatings: Processing, 

Characterization, Properties, and 

Applications” 

Valentin 

Raditoiu 

18.  
Guest Editor Special 

Issue 

Molecules, Special Issue „Cellulose 

Nanomaterials: Production and 

Applications” 

Denis 

Panaitescu, 

Adriana Frone 

19.  
Topic Editor, Polymers 

Applications 
Polymers Florin Oancea 

20.  
Guest Editor Special 

Issue 

Polymers, Special Issue "Cellulose 

(Nano)Composites" 

Denis 

Panaitescu, 

Adriana Frone 

21.  
Guest Editor Special 

Issue 

Polymers, Special Issue "Fiber and 

Polymer Composites: Processing, 

Simulation, Properties and 

Applications" 

Zina Vuluga, 

Cosmin Corobea 
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Nr. 

crt. 
Activitate Revista 

Nume, 

prenume 

22.  Guest Editor 

Polymers, Special Issue “Polymer 

Materials for Agricultural 

Application” 

Diana 

Constantinescu-

Aruxandei, 

Florin Oancea 

23.  Guest Editor 

Sensors, Special Issue “Recent 

Advances in Immunosensors and 

Biosensors” 

Mihaela Doni, 

Ana-Maria 

Gurban 

 

Tab. 8.15. Membri in colectivele de redacție ale revistelor recunoscute național 

(categoria B in clasificarea CNCSIS) - 2021 

Nr. 

Crt. 
Activitate Revista Nume, prenume 

1.  

Membru 

colectiv de 

redacție 

Buletinul Societatii de Inginerie 

Chimica din Romania 
Andrei Sârbu 

2.  
Colectiv 

editorial 
Current Trends in Natural Sciences Irina Fierascu 

3.  
Colectiv 

editorial 
Current Trends in Natural Sciences Radu Claudiu Fierascu 

4.  Editor Sef 
Buletinul Stiintific al Universitatii 

Valahia: Materiale si Mecanica 
Rodica-Mariana Ion 

5.  Editor Polysaccharides Florin Oancea 

6.  

Membru in 

colectivul 

editorial 

Macromol - MDPI Panaitescu Denis 
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Tab. 8.16. Activitatea de recenzare realizată de cercetătorii din INCDCP-ICECHIM 

pentru diferite reviste în anii 2021 și 2020. 

Nr. 

Crt. 

Număr articole 

recenzate 
Revistă Recenzor 

2021 

1.  4 Agronomy Nicoleta Radu 

2.  2 Analytica Chimica Acta, Elsevier Ana-Maria Gurban 

3.  1 Antioxidants Irina Fierascu 

4.  1 Applied Sciences Anca Paulenco 

5.  1 Applied Sciences Șuică-Bunghez Raluca 

6.  1 Applied Sciences Nicoleta Radu 

7.  1 Applied Sciences Radu Claudiu Fierascu 

8.  1 Applied Sciences Irina Fierascu 

9.  1 Applied Sciences Ianchis Raluca 

10.  1 Applied Sciences 
Raduly Monica 

Florentina 

11.  2 Arabian Journal of chemistry Andrei Sarbu 

12.  1 Asian Journal of Chemical Sciences Gabriel Vasilievici 

13.  1 Bioengineering Nicoleta Radu 

14.  1 Biomedicines Ianchis Raluca 

15.  1 Biomedicines 
Raduly Monica 

Florentina 

16.  1 Biomedicines Purcar Violeta 
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Nr. 

Crt. 

Număr articole 

recenzate 
Revistă Recenzor 

17.  5 Biomolecules, MDPI 
Constantinescu-

Aruxandei, Diana 

18.  1 Biosensors, MDPI Ana-Maria Gurban 

19.  2 Biosensors, MDPI Mihaela Doni 

20.  3 Biosensors & Bioelectronics, Elsevier Mihaela Doni 

21.  1 Biotechnology Advance, Elsevier Oancea, Florin 

22.  1 Catalysts Nistor Cristina 

23.  1 Catalysts 
Raduly Monica 

Florentina 

24.  2 Catalysts Raditoiu Alina 

25.  1 Catalysts Mihaela Doni 

26.  2 Chemical papers Andrei Sarbu 

27.  1 Chemistry Journal of Moldova Irina Fierascu 

28.  1 Chemometrics Mihaela Doni 

29.  3 Chemosensors Mihaela Doni 

30.  3 Coatings Nicoleta Radu 

31.  3 Coatings Radu Claudiu Fierascu 

32.  2 Coatings Petcu Cristian 

33.  1 Coatings Nistor Cristina 

34.  1 Coatings Raditoiu Valentin 

35.  10 Coatings Purcar Violeta 
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36.  1 Coatings Vuluga Zina 

37.  1 Coatings Gabriel Vasilievici 

38.  1 Coatings Mihaela Doni 

39.  1 Composites Part A - Elsevier Panaitescu Denis 

40.  3 Energies Mdpi Gabriel Vasilievici 

41.  2 Energies Mdpi Ana Maria Galan 

42.  3 Energies Mdpi Anca Paulenco 

43.  1 Environments Șuică-Bunghez Raluca 

44.  1 Fermentation Mdpi Gabriel Vasilievici 

45.  2 Food Chemistry, Elsevier Florin Oancea 

46.  1 Foods Mihaela Doni 

47.  1 
Food Packaging and Shelf Life - 

Elsevier 
Frone Adriana 

48.  1 
Frontiers in Microbiology, Springer-

Nature 
Oancea, Florin 

49.  1 Gels Petcu Cristian 

50.  3 Genes Nicoleta Radu 

51.  1 Helyon Andrei Sarbu 

52.  1 Horticulturae Ana Maria Galan 

53.  2 Industrial Crops and Products Andrei Sarbu 
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54.  3 
Inernational Journal of Molecular 

Sciences 
Oancea, Florin 

55.  1 Inorganics 
Raduly Monica 

Florentina 

56.  1 
International Journal of Biological 

Macromolecules - Elsevier 
Adriana Frone 

57.  1 
International Journal of Environment 

and Climate Change 
Gabriel Vasilievici 

58.  1 
International Journal of Molecular 

Science 
Radu Claudiu Fierascu 

59.  1 
International Journal of Molecular 

Science 
Raluca Ianchis 

60.  1 
International Journal of Molecular 

Science, MDPI 
Ana-Maria Gurban 

61.  1 
International Journal of Molecular 

Sciences 
Gabriel Vasilievici 

62.  3 
International Journal of Molecular 

Sciences 
Raluca Șuică-Bunghez 

63.  2 
International Journal of Molecular 

Sciences 
Irina Fierascu 

64.  1 
International Journal of Molecular 

Sciences 

Monica Florentina 

Raduly 

65.  1 J. Compos. Sci. - MDPI Vuluga Zina 

66.  1 
Journal of Agricultural and Food 

Chemistry 
Andrei Sarbu 

67.  4 Journal of Applied Polymer Science Verona Iordache 
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68.  1 Journal of Cleaner Production Andrei Sarbu 

69.  1 
Journal of Environmental Chemical 

Engineering 
Andrei Sarbu 

70.  1 
Journal of Experimental Botany, 

Oxford University Press 
Oancea, Florin 

71.  4 Journal of fungi Nicoleta Radu 

72.  1 Journal of Fungi Radu Claudiu Fierascu 

73.  1 Journal of Molecular Structure Mihai Cosmin Corobea 

74.  3 
Journal of Sol-Gel Science and 

Technology 
Violeta Purcar 

75.  1 Life Raluca Șuică-Bunghez 

76.  1 Macromolecular Research Verona Iordache 

77.  1 Marine Drugs Delivery Cristina Nistor 

78.  15 Materiale plastice Andrei Sarbu 

79.  3 Materials Nicoleta Radu 

80.  1 Materials Irina Fierascu 

81.  6 Materials Cristian Petcu 

82.  3 Materials Raluca Ianchis 

83.  2 Materials Cristina Nistor 

84.  1 Materials Ioana Catalina Gifu 

85.  1 Materials Alina Raditoiu 
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86.  1 Materials Valentin Raditoiu 

87.  3 Materials Violeta Purcar 

88.  3 Materials Andrei Sarbu 

89.  1 Materials Chemistry and Physics Mihai Cosmin Corobea 

90.  1 Materials Letters - Elsevier Zina Vuluga 

91.  5 Materials Mdpi Gabriel Vasilievici 

92.  1 Materials Research Express Violeta Purcar 

93.  2 Membranes Petcu Cristian 

94.  1 Membranes Andrei Sarbu 

95.  1 Membranes Raluca Șuică-Bunghez 

96.  1 Micromachines Petcu Cristian 

97.  1 Micromachines Mihaela Doni 

98.  1 Microorganism Nicoleta Radu 

99.  1 Microorganisms Ana Maria Galan 

100.  2 Molecules Radu Claudiu Fierascu 

101.  2 Molecules Irina Fierascu 

102.  2 Molecules Cristian Petcu 

103.  1 Molecules 
Monica Raduly 

Florentina 

104.  1 Molecules Violeta Purcar 
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105.  2 Molecules Mihaela Doni 

106.  2 Nanomaterials Radu Claudiu Fierascu 

107.  3 Nanomaterials Petcu Cristian 

108.  3 Nanomaterials Mihaela Doni 

109.  2 Nanomaterials Raluca Ianchis 

110.  15 Nanomaterials Violeta Purcar 

111.  1 Nanomaterials Raluca Șuică-Bunghez 

112.  1 Nutrients Ana Maria Galan 

113.  1 Nutrients Nicoleta Radu 

114.  1 Pest Management Science, Wiley Oancea, Florin 

115.  1 Pgharmaceuticals Nicoleta Radu 

116.  1 Pharmaceuticals Irina Fierascu 

117.  3 Pharmaceutics Nicoleta Radu 

118.  1 Pharmaceutics Radu Claudiu Fierascu 

119.  2 Pharmaceutics Cristian Petcu 

120.  1 Pharmaceutics Raluca Ianchis 

121.  1 Plants Raluca Șuică-Bunghez 

122.  3 Plants Nicoleta Radu 

123.  6 Plants Radu Claudiu Fierascu 

124.  3 Plants Irina Fierascu 
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125.  1 Plants Nistor Cristina 

126.  3 Plants, MDPI 
Constantinescu-

Aruxandei, Diana 

127.  1 Polymer International - Wiley Panaitescu Denis 

128.  3 Polymers Petcu Cristian 

129.  10 Polymers Ianchis Raluca 

130.  1 Polymers Nistor Cristina 

131.  7 Polymers Purcar Violeta 

132.  2 Polymers Andrei Sarbu 

133.  1 Polymers - MDPI Vuluga Zina 

134.  3 Polymers - MDPI Mihai Cosmin Corobea 

135.  15 Polymers, MDPI Florin Oancea 

136.  1 Process Biochemistry, MDPI Ana-Maria Gurban 

137.  1 Processes Anca Paulenco 

138.  1 Processes Raluca Șuică-Bunghez 

139.  1 Processes Raluca Șuică-Bunghez 

140.  1 RSC Advances Verona Iordache 

141.  2 RSC Advances Mihaela Doni 

142.  2 Sensors Ana Maria Galan 

143.  1 Sensors Mihaela Doni 
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144.  1 Sensors Ana-Maria Gurban 

145.  1 Separations Nicoleta Radu 

146.  21 SN Applied Science - Springer Zina Vuluga 

147.  1 Sustainability Anca Paulenco 

148.  1 Sustainability Nicoleta Radu 

149.  1 Sustainability Cristian Petcu 

150.  2 Sustainability 
Raluca Șuică  

Bunghez 

151.  1 Sustainable Chemistry Gabriel Vasilievici 

152.  1 Sustainable Chemistry Purcar Violeta 

153.  1 Sustenability Ana Maria Galan 

154.  1 Viruses Radu Claudiu Fierascu 

155.  1 Water Ana Maria Galan 

156.  1 Water Anca Paulenco 

157.  1 Waters Nicoleta Radu 

2020 

1.  1 ACS Applied Materials & Interfaces Purcar Violeta 

2.  1 
Advances in Colloids and Interface 

Science 
Andrei Sarbu 

3.  1 Agriculture Ana-Maria Gălan 

4.  3 Agronomy Florin Oancea 
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5.  3 Agronomy Basel Nicoleta Radu 

6.  5 Analytica Chimica Acta Ana-Maria Gurban 

7.  1 Analytica  Chimica Acta: X Mihaela Doni 

8.  1 Analytical Letters Irina Fierascu 

9.  1 Analytical Sciences Andrei Sarbu 

10.  1 Annual Research & Review in Biology Nicoleta Radu 

11.  2 Antibiotics Radu Claudiu Fierascu 

12.  1 Antibiotics Irina Fierascu 

13.  1 Applied Polymer Materials Adriana Frone 

14.  1 Applied Sciences Raluca Ianchis 

15.  1 Applied Sciences Cristina Lavinia Nistor 

16.  3 Applied Science Rodica-Mariana Ion 

17.  2 Arabian Journal of Chemistry Rodica-Mariana Ion 

18.  2 Arabian Journal of Chemistry Radu Claudiu Fierascu 

19.  1 Arabian Journal of Chemistry Irina Fierascu 

20.  1 Arabian Journal of Chemistry Purcar Violeta 

21.  1 Archives of Medical Science Rodica-Mariana Ion 

22.  1 Asian Food Science Journal Nicoleta Radu 

23.  1 Bioengineering David Madalina 

24.  1 Biosensors Ana-Maria Gălan 
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25.  1 Biosensors Ana-Maria Gurban 

26.  2 Biosensors Mihaela Doni 

27.  1 Biotechnology Journal International Nicoleta Radu 

28.  2 Catalysts Raditoiu Valentin 

29.  2 Catalysts Raditoiu Alina 

30.  1 Cellulose Denis Panaitescu 

31.  1 Cellulose Radu Claudiu Fierascu 

32.  2 Ceramics International Rodica-Mariana Ion 

33.  3 Chemical Papers Raluca Ianchis 

34.  1 ChemEngineering Vasilievici Gabriel 

35.  1 Chemical Physics Rodica-Mariana Ion 

36.  3 Coatings Cristian Petcu 

37.  5 Coatings Raluca Ianchis 

38.  2 Coatings Rodica-Mariana Ion 

39.  4 Coatings Purcar Violeta 

40.  1 Coatings Cristina Lavinia Nistor 

41.  1 Coatings Irina Fierascu 

42.  1 Coatings Nicoleta Radu 

43.  5 Coatings Radu Claudiu Fierascu 

44.  2 Crystals Andrei Sarbu 
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45.  1 Crystals Rodica-Mariana Ion 

46.  1 Crystals Purcar Violeta 

47.  1 
Ecotoxicology and Environmental 

Safety 
Rodica-Mariana Ion 

48.  1 Energies Ana-Maria Gălan 

49.  3 Energies Anca Paulenco 

50.  1 Energies Gabriel Vasilievici 

51.  1 European Journal of Medicinal Plants Nicoleta Radu 

52.  2 Express Polymer Letter Dimonie Doina 

53.  1 Fermentation Vasilievici Gabriel 

54.  1 Food & Function Irina Fierascu 

55.  1 Frontiers in Bioengineering Irina Fierascu 

56.  1 Genes Nicoleta Radu 

57.  3 Helyon Andrei Sarbu 

58.  2 Heritage Rodica-Mariana Ion 

59.  2 Industrial Crops and Products Radu Claudiu Fierascu 

60.  2 Industrial Crops and Products Irina Fierascu 

61.  1 
Instrumentation Science & 

Technology 
Irina Fierascu 

62.  1 
International Journal of Material 

Science 
Raluca Ianchis 



INCDCP-ICECHIM – RAPORT DE ACTIVITATE 2021 

  
 

Pagina 267 din 351 
 

Nr. 

Crt. 

Număr articole 

recenzate 
Revistă Recenzor 

63.  1 
International Journal of Molecular 

Sciences 
Radu Claudiu Fierascu 

64.  1 

International Journal of 

Nanomaterials, Nanotechnology and 

Nanomedicine 

Purcar Violeta 

65.  1 
International Journal of 

Nanomedicine 
Radu Claudiu Fierascu 

66.  1 
International Journal of 

Thermophysics 
Rodica-Mariana Ion 

67.  1 
International Research Journal of 

Pure and Applied Chemistry 
Vasilievici Gabriel 

68.  1 
Iranian Journal of Chemistry and 

Chemical Engineering 
Rodica-Mariana Ion 

69.  1 Journal of Applied Polymer Science Verona Iordache 

70.  1 
Journal of Basic and Applied 

Research International 
Purcar Violeta 

71.  1 
Journal of Clinical & Experimental 

Oncology 
Nicoleta Radu 

72.  1 Journal of Composite Materials Denis Panaitescu 

73.  1 

Journal of Cultural Heritage 

Management and Sustainable 

Development 

Rodica-Mariana Ion 

74.  1 
Journal of Engineering Research and 

Reports 
Purcar Violeta 

75.  1 
Journal of Environmental Chemical 

Engineering 
Radu Claudiu Fierascu 
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76.  1 
Journal of Environmental Health 

Science and Engineering 
Raluca Ianchis 

77.  1 Journal of Experimental Botany Florin Oancea 

78.  1 Journal of Herbal Medicine 
Radu Claudiu  

Fierascu 

79.  1 Journal of Herbal Medicine Irina Fierascu 

80.  1 
Journal of Marine Science and 

Engineering 

Cristian Petcu 

81.  3 Journal of Nanomaterials Purcar Violeta 

82.  1 
Journal of Nanostructure in 

Chemistry 

Radu Claudiu  

Fierascu 

83.  2 
Journal of Optoelectronics and 

Advanced Materials 
Purcar Violeta 

84.  1 
Journal of Pharmaceutical Research 

International 
Purcar Violeta 

85.  3 
Journal of Photochemistry & 

Photobiology, B: Biology 
Rodica-Mariana Ion 

86.  1 Journal of Polymer Science Ana-Maria Gurban 

87.  1 
Journal of Polymers and the 

Environment 
Denis Panaitescu 

88.  2 Journal of Science & Arts 
Wagner Luminita 

Eugenia 

89.  1 
Journal of Scientific Research and 

Reports 
Dimonie Doina 
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90.  2 
Journal of Sol-Gel Science and 

Technology 
Purcar Violeta 

91.  1 
Journal of Thermal Analysis and 

Calorimetry 
Adriana Frone 

92.  1 
Journal of Thermal Analysis and 

Calorimetry 
Irina Fierascu 

93.  1 
Journal of Thermal Analysis and 

Calorimetry 

Radu Claudiu  

Fierascu 

94.  1 Macromolecular Research Verona Iordache 

95.  1 Marine Drugs 
Radu Claudiu  

Fierascu 

96.  1 Marine Drugs Irina Fierascu 

97.  24 Materiale Plastice Andrei Sarbu 

98.  2 Materiale Plastice Cosmin Corobea 

99.  1 Materiale Plastice Zina Vuluga 

100.  1 Materialia Zina Vuluga 

101.  3 Materials Raluca Ianchis 

102.  2 Materials Cristian Petcu 

103.  1 Materials Andrei Sarbu 

104.  1 Materials Ana-Maria Gălan 

105.  2 Materials 
Radu Claudiu  

Fierascu 

106.  2 Materials Rodica-Mariana Ion 
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107.  1 Materials Cristina Lavinia Nistor 

108.  4 Materials Purcar Violeta 

109.  3 Materials Nicoleta Radu 

110.  1 Materials Chemistry and Physics Cosmin Corobea 

111.  1 Materials Chemistry and Physics Purcar Violeta 

112.  1 Materials Chemistry and Physics Raluca Ianchis 

113.  1 Materials Letters Denis Panaitescu 

114.  1 Materials Today Communications 
Radu Claudiu  

Fierascu 

115.  1 Micromachines Ana-Maria Gurban 

116.  1 Minerals Irina Fierascu 

117.  1 Molecules Irina Fierascu 

118.  1 Molecules Cristian Petcu 

119.  1 Molecules Raluca Ianchis 

120.  2 Nanomaterials 
Radu Claudiu  

Fierascu 

121.  2 Nanomaterials Rodica-Mariana Ion 

122.  2 Nanomaterials Irina Fierascu 

123.  4 Nanomaterials Purcar Violeta 

124.  1 Nanomaterials Cristian Petcu 
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125.  1 Natural Product Communications 
Radu Claudiu  

Fierascu 

126.  1 Natural Product Research Irina Fierascu 

127.  1 New Journal of Chemistry Raluca Ianchis 

128.  1 Nutrients Ana-Maria Gălan 

129.  1 Nutrition and Food Science 
Radu Claudiu  

Fierascu 

130.  1 Nutrition and Food Science Irina Fierascu 

131.  1 Open Chemistry 
Radu Claudiu  

Fierascu 

132.  1 Open Journal of Chemistry Purcar Violeta 

133.  1 
Optoelectronics and Advanced 

Materials – Rapid Communications 
Purcar Violeta 

134.  1 Pattern Recognition Letters 
Radu Claudiu  

Fierascu 

135.  1 Pharmaceutics 
Radu Claudiu  

Fierascu 

136.  1 Pharmaceutics Cristian Petcu 

137.  1 Pharmaceutics Irina Fierascu 

138.  1 
Plant Cell Biotechnology and 

Molecular Biology 
Nicoleta Radu 

139.  3 Plants 
Diana Constantinescu-

Aruxandei 

140.  1 Plants Irina Fierascu 
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141.  1 Plants 
Radu Claudiu  

Fierascu 

142.  2 Polyhedron Rodica-Mariana Ion 

143.  1 Polymer Cosmin Corobea 

144.  1 Polymer Advanced Technologies Andrei Sarbu 

145.  2 Polymers Raluca Ianchis 

146.  2 Polymers Cristian Petcu 

147.  2 Polymers Cristina Lavinia Nistor 

148.  1 Polymers Rodica-Mariana Ion 

149.  1 Polymers Zina Vuluga 

150.  1 Polymers Purcar Violeta 

151.  12 Polymers Florin Oancea 

152.  2 Polymers Denis Panaitescu 

153.  1 Processes Ana-Maria Gălan 

154.  1 Proccesses Raluca Ianchis 

155.  1 Processes Rodica-Mariana Ion 

156.  1 
Reaction Kinetics, Mechanisms and 

Catalysis 

Radu Claudiu  

Fierascu 

157.  1 Results in Materials Irina Fierascu 

158.  1 RSC Advances Andrei Sarbu 
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159.  1 RSC Advances 
Radu Claudiu  

Fierascu 

160.  1 Science of Total Environment Florin Oancea 

161.  1 Sensors Andrei Sarbu 

162.  4 Sensors Rodica-Mariana Ion 

163.  1 Sensors Purcar Violeta 

164.  2 Sensors Ana-Maria Gurban 

165.  2 Sensors Mihaela Doni 

166.  1 SN Applied Sciences Cosmin Corobea 

167.  2 Sustainability Rodica-Mariana Ion 

168.  1 Sustainability Irina Fierascu 

169.  2 Sustainability Zina Vuluga 

170.  1 Thermochimica Acta Rodica-Mariana Ion 

171.  1 Toxins Mihaela Doni 

172.  1 U.P.B. Scientific Bulletin, Series B Gabriel Vasilievici 

173.  1 U.P.B. Scientific Bulletin, Series B 
Radu Claudiu  

Fierascu 

174.  1 Water Ana-Maria Gălan 

175.  2 Zeitschrift für Naturforschung C Irina Fierascu 

 

 Se observă o creștere în ceea ce privește activitatea de recenzare (337 de 

articole recenzate în anul 2021, comparativ cu 290 de articole recenzate în 2020), 

corelată cu o concentrare a activității spre reviste cu factor de impact mai ridicat. 
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8.2. Prezentarea rezultatelor la târgurile și expozițiile naționale și 

internaționale 

a. târguri și expoziții internaționale; 

Rezultatele participării la târgurile și expozițiile internaționale de inventică 

și inovație sunt prezentate în tabelele 8.17 și 8.18, pentru 2021 și 2020, observându-

se o scădere a participării ICECHIM la târgurile și saloanele de inventică în 2021 față 

de 2020 (an în care creșterea față de anul precedent a fost majoră), cauzată. pe de 

o parte de condițiile pandemice care au dus la organizarea redusă a manifestărilor 

de acest gen, iar pe de altă parte, de finalizarea proiectelor tip PCCDI; în același 

timp, proiectele tip PED sau PTE aflate la începutul implementării nu au permis 

prezentarea unor rezultate protejate prin cereri de brevet de invenție. precum și a 

recunoașterii calității participărilor prin numărul mare de medalii și premii obținute. 

Astfel, în anul 2021 a fost înregistrat un număr de 43 participări premiate 

cu:  

- 22 Medalii de aur ale salonului 

- 9 Medalii de argint ale salonului 

- 1 Medalie de bronz a salonului 

- 2 diplome de excelență ale salonului 

- 15 Premii speciale oferite de universități și asociații 

- 1 premiu oferit delegației ICECHIM 

Comparativ, în anul 2020 a fost înregistrat un număr de 58 participări 

premiate cu: 1 premiu pentru cea mai bună invenție străină, 1 Medalie de platină, 50 

Medalii de aur ale salonului, 3 Medalii de argint ale salonului, 1 Medalie de bronz 

a salonului, 2 mențiuni ale salonului, 31 Premii speciale oferite de institute, 

universități, 2 premii oferite delegațiilor INCDCP-ICECHIM, 2 premii oferite unor 

grupuri de cercetare din cadrul ICECHIM și 5 premii individuale acordate unor 

cercetători din cadrul ICECHIM. 

Tab. 8.17. Rezultatele obținute la  târgurile și expozițiile internaționale de 

INCDCP-ICECHIM în 2021. 

Nr. 

crt. 

Târguri și expoziții 

internaționale / 

naționale 

Lucrările C-D 

prezentate de INCDCP-

ICECHIM 

Nume autori 
Rezultate 

obținute 

1.  

Expoziția Europeană a 

Creativității și Inovării 

(European Exhibition of 

Creativity and 

Transdisciplinary 

approach for 

development of 

technological solutions 

for target compounds 

recovery from agro side-

Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, Alina 

Ortan, Daniela 

Ionescu 

Diploma si 

Medalie de Aur 
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internaționale / 

naționale 
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Nume autori 
Rezultate 

obținute 

Innovation) – a 14-a 

ediție 

E U R O I N V E N T 

 

26-28 mai 2021, Iași, 

România 

streams – 

E!13365/TARDIS 

2.  

Evaluation of the 

exploatation potential 

of porous materials in 

the treatment of 

microbiota-related 

diseases 

Irina Fierascu, 

Radu Claudiu 

Fierascu, 

Denisa Ficai, 

Anton Ficai, 

Coralia Bleotu, 

Lilia Matei, 

Mihaela 

Economesci, 

Denisa Dragu 

Diploma si 

Medalie de 

Argint 

3.  

Green technology for 

pharmaceuticals 

removal from water 

using eco-friendly 

oxidation catalysts - 299 

PED/2020 

Irina Fierascu, 

Radu Claudiu 

Fierascu, Sorin 

Marius 

Avramescu. 

Sorin Claudiu 

Ulinici 

Diploma si 

Medalie de 

Argint 

4.  

Comprehensive 

Approach to support 

Precision Agriculture 

and environemntal 

management through 

satellite technologies 

and classic methods of 

investigation – 259 

PED/2020 

Irina Fierascu, 

Radu Claudiu 

Fierascu, Anca 

Nemuc, Bogdan 

Antonescu, 

Livio 

Belegante, 

Alina Ortan, 

Cristi Moise 

Diploma de 

Excelenta 

5.  

Antimicrobial 

pulverisable solution for 

treatment, 

consolidation and 

protection of inorganic 

surfaces of buildings 

and/or historical 

monuments 

- Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, 

Adriana 

Moanta, Ionela 

Petre 

Diploma si 

Medalie de Aur 
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crt. 

Târguri și expoziții 

internaționale / 

naționale 

Lucrările C-D 

prezentate de INCDCP-

ICECHIM 

Nume autori 
Rezultate 

obținute 

6.  

Antimicrobial composite 

material with role in 

consolidating wooden 

surfaces with cultural 

value and method of 

obtaining it 

Irina Fierascu, 

Radu Claudiu 

Fierascu, 

Roxana Ioana 

Brazdis, Anda 

Maria Baroi, 

Alina Ortan, 

Raluca Gabor, 

Cristian-Andi 

Nicolae 

Diploma si 

Medalie de Aur 

7.  Delegiatia ICECHIM - Special Prize 

8.  

Procedeu de producere 

a micro(nano) 

cristalelor de celuloză 

din invelişul sîmburilor 

de prune 

Adriana 

Nicoleta Frone, 

Ioana Chiulan, 

Denis Mihaela 

Panaitescu 

Diploma si 

Medalie de Aur 

9.  

Medical device for HSV-

1 / SARS-COV-2 /COVID-

19 anti-viral 

photodynamic 

inactivation on surfaces, 

method of making and 

using it 

Rodica Mariana 

Ion 

Diploma si 

Medalie de Aur 

10.  

Salonul International 

de Invenții "INVENTICA 

2021" 

 

 

23 – 25 iunie 2021, Iași, 

România 

Antimicrobial 

pulverisable solution for 

treatment, 

consolidation and 

protection of inorganic 

surfaces of buildings 

and/or historical 

monuments 

Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, 

Adriana 

Moanta, Ionela 

Petre 

Diploma si 

Medalie de 

Argint 

11.  

Antimicrobial composite 

material with role in 

consolidating wooden 

surfaces with cultural 

value and method of 

obtaining it 

Irina Fierascu, 

Radu Claudiu 

Fierascu, 

Roxana Ioana 

Brazdis, Anda 

Maria Baroi, 

Diploma si 

Medalie de Aur 
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Nr. 

crt. 

Târguri și expoziții 

internaționale / 

naționale 

Lucrările C-D 

prezentate de INCDCP-

ICECHIM 

Nume autori 
Rezultate 

obținute 

Alina Ortan, 

Raluca Gabor, 

Cristian-Andi 

Nicolae 

12.  

New biocompatible 

products shagaol and 

curcuminoid-like type 

used as adjuvantes in 

cancer radiotherapy 

Monica 

Florentina 

Raduly 

Diploma si 

Medalie de Aur 

13.  

Antimicrobial and 

antifungal composition 

for wood artifacts 

preservation, and 

process of use 

Madalina Elena 

David, Rodica 

Mariana Ion, 

Ramona Marina 

Grigorescu, 

Lorena Iancu, 

Mariana Calin, 

Nelu Ion 

Diploma si 

Medalie de 

Argint 

14.  

Acoperire cu structura 

poliuretanica 

nanocompozita si 

proprietati antiuzura si 

antialunecare si 

procedeul sau de 

obtinere 

Marin 

Laurentiu, 

Marin Catalina 

Daniela 

Medalie de Aur 

15.  

Salonul Internațional 

de Invenții și Inovații 

„TRAIAN  VUIA” 

Timișoara, ediția a VII-

a 

 

6-8 Octombrie 2021 

Abordare 

transdisciplinară pentru 

dezvoltarea de soluții 

tehnologice în vederea 

recuperării de compuși 

țintă din fluxurile 

laterale agricole – 

E!13365/TARDIS 

Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, Alina 

Ortan, Daniela 

Ionescu 

Diploma si 

Medalie de Aur 

16.  

Soluție antimicrobiană 

pulverizabilă utilizată 

pentru tratarea, 

consolidarea și protecția 

suprafețelor anorganice 

Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, 

Adriana 

Diploma si 

Medalie de Aur 



INCDCP-ICECHIM – RAPORT DE ACTIVITATE 2021 

  
 

Pagina 278 din 351 
 

Nr. 

crt. 

Târguri și expoziții 

internaționale / 

naționale 

Lucrările C-D 

prezentate de INCDCP-

ICECHIM 

Nume autori 
Rezultate 

obținute 

ale clădirior și/sau 

monumentelor istorice 

Moanta, Ionela 

Petre 

17.  

Material compozit 

antimicrobian și cu rol 

de consolidare a 

suprafețelor din lemn cu 

valoare culturală și 

metodă de obținere a 

acestuia 

Irina Fierascu, 

Radu Claudiu 

Fierascu, 

Roxana Ioana 

Brazdis, Anda 

Maria Baroi, 

Alina-

Ruxandra-

Eugenia Ortan, 

Augusta Raluca 

Gabor, 

Cristian-Andi 

Nicolae 

Diploma si 

Medalie de Aur 

18.  

Procedeu de obtinere a 

formațiilor spațiale 

alcatuite din atomi de 

carbon de tipul 

fullerenelor, prin 

descarcari electrice in 

impuls în regim de 

subexcitare, utilizand 

catod de grafit pirolitic 

Marin 

Laurentiu 
Medalie de Aur 

19.  

A XIX-a ediție a 

Salonului Cercetării 

Științifice, Inovării și 

Inventicii 

PRO INVENT 2021 

ICECHIM Bucuresti Team - 

Diploma si 

Trofeu – din 

partea UPB 

Bucuresti 

20.  

Material compozit 

antimicrobian și cu rol 

de consolidare a 

suprafețelor din lemn cu 

valoare culturală și 

metodă de obținere a 

acestuia 

Irina Fierascu, 

Radu Claudiu 

Fierascu, 

Roxana Ioana 

Brazdis, Anda 

Maria Baroi, 

Alina-

Ruxandra-

Eugenia Ortan, 

Diploma de 

Excelenta si 

Medalie de 

Argint 
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Nr. 

crt. 

Târguri și expoziții 

internaționale / 

naționale 

Lucrările C-D 

prezentate de INCDCP-

ICECHIM 

Nume autori 
Rezultate 

obținute 

 

20-22 Octombrie 2021 

Augusta Raluca 

Gabor, 

Cristian-Andi 

Nicolae 

21.  

Soluție antimicrobiană 

pulverizabilă utilizată 

pentru tratarea, 

consolidarea și protecția 

suprafețelor anorganice 

ale clădirior și/sau 

monumentelor istorice 

Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, 

Adriana 

Moanta, Ionela 

Petre 

Diploma de 

Excelenta si 

Medalie de Aur 

22.  

Abordare 

transdisciplinară pentru 

dezvoltarea de soluții 

tehnologice în vederea 

recuperării de compuși 

țintă din fluxurile 

laterale agricole – 

E!13365/TARDIS 

Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, Alina 

Ortan, Daniela 

Ionescu 

Diploma de 

Excelenta 

23.  

A doua ediție a 

Salonului Internațional 

de Inventică InventCor 

2021 

 

16-18 decembrie 2021 

Antimicrobial films from 

multiple-walled carbon 

nanotubes decorated 

with titanium dioxide 

nanoparticles for 

dermatological 

protection and 

regeneration 

R. M. Ion, M.E. 

David, L. M 

Gorghiu, L. 

Iancu, R.M. 

Grigorescu, N. 

Ion 

Medalie de Aur 

24.  

Nanomaterial used to 

strengthen the 

decorative elements of 

historical heritage 

buildings and its 

preparation and 

application process 

R. M. Ion, M.E. 

David, L. M 

Gorghiu, L. 

Iancu, R.M. 

Grigorescu, N. 

Ion 

Medalie de Aur 

25.  
Compoziţie 

antimicrobiană și 

Mădălina Elena 

David, Rodica 
Medalie de Aur 
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Nr. 

crt. 

Târguri și expoziții 

internaționale / 

naționale 

Lucrările C-D 

prezentate de INCDCP-

ICECHIM 

Nume autori 
Rezultate 

obținute 

A V-a Ediţie a Salonului 

Inovării şi Cercetării 

UGAL INVENT 2021 

 

10-12 Noiembrie 2021 

antifungică pentru 

conservarea 

artefactelor de lemn, și 

procedeu de utilizare. 

Mariana Ion, 

Ramona Marina 

Grigorescu, 

Lorena Iancu, 

Mariana Calin, 

Nelu Ion 

26.  

Procedeu de reciclare a 

deşeurilor nemetalice 

de plăci de circuit 

imprimat şi 

polipropilenă 

recuperată sub formă de 

compozite antişoc 

Ramona Marina 

Grigorescu, 

Paul Niculae 

Ghioca, Lorena 

Iancu, Rodica 

Mariana Ion, 

Nelu Ion, 

Mădălina Elena 

David, Ramona 

Elena Andrei, 

Mircea Ioan 

Filipescu, 

Bogdan Norocel 

Spurcaciu 

Medalie de Aur 

27.  

Microcapsule de alginat 

cu magnetită 

încorporată pentru 

degradarea 

fotocatalitică a 

medicamentelor 

antitumorale 

Ana Alexandra 

Sorescu, 

Alexandrina 

Nuță, Rodica-

Mariana Ion, 

Nelu Ion 

Medalie de Aur 

28.  

Peliculă elastomerică 

pentru degradarea 

deşeurilor de 

medicamente 

antitumorale în 

reactoare fotocatalitice 

Rodica-Mariana 

Ion, Paul 

Nicolae 

Ghioca, 

Ramona Marina 

Grigorescu, 

Lorena Iancu, 

Mădălina-Elena 

David, Nelu Ion 

Medalie de 

Argint 
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Nr. 

crt. 

Târguri și expoziții 

internaționale / 

naționale 

Lucrările C-D 

prezentate de INCDCP-

ICECHIM 

Nume autori 
Rezultate 

obținute 

29.  

Structura 

fonoabsorbantă din 

deşeuri de spumă 

poliuretanica 

Rodica-Mariana 

Ion, Laurențiu 

Marin, Nelu Ion 

Medalie de 

Argint 

30.  

Dispozitiv medical 

pentru inactivarea 

fotodinamică anti-virală 

a HSV-1 / SARS-COV-2 

de pe suprafețe, 

metoda de producere și 

utilizare a acesteia 

Rodica-Mariana 

Ion 
Medalie de Aur 

31.  

Compoziţii polimerice 

pentru protecţia şi 

conservarea  

suprafeţelor lemnoase  

şi procedeu de aplicare 

al acestora 

Rodica-Mariana 

Ion, Ramona 

Marina 

Grigorescu, 

Lorena Iancu, 

Paul Niculae 

Ghioca, Nelu 

Ion 

Medalie de Aur 

32.  

Biomaterial compozit şi 

procedeu de obţinere a 

acestuia 

Rodica-Mariana 

Ion, Aurora-

Anca Poinescu, 

Cristiana 

Rădulescu, 

Nelu Ion, Călin 

Oros 

Medalie de Aur 

33.  

Solutii inovatoare 

pentru protectia si 

conservarea hartiei de 

carte veche si 

manuscrise 

Rodica-Mariana 

Ion 

Medalie de 

Argint 

34.  PCCDI 51/2018 
Rodica-Mariana 

Ion 

Medalie de 

Bronz 

35.  

Dispozitiv medical 

pentru inactivarea 

fotodinamică anti-virală 

a HSV-1 / SARS-COV-2 

Rodica-Mariana 

Ion 

Diploma de 

Excelenta 

acodata de 
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Nr. 

crt. 

Târguri și expoziții 

internaționale / 

naționale 

Lucrările C-D 

prezentate de INCDCP-

ICECHIM 

Nume autori 
Rezultate 

obținute 

de pe suprafețe, 

metoda de producere și 

utilizare a acesteia 

Asociatia 

Iustin Capra 

36.  

Biomaterial compozit şi 

procedeu de obţinere a 

acestuia 

Rodica-Mariana 

Ion, Aurora-

Anca Poinescu, 

Cristiana 

Rădulescu, 

Nelu Ion, Călin 

Oros 

Diploma de 

Excelenta 

acodata de 

Asociatia 

Iustin Capra 

37.  

Solutii inovatoare 

pentru protectia si 

conservarea hartiei de 

carte veche si 

manuscrise, 

Rodica-Mariana 

Ion 

Diploma de 

Excelenta 

acodata de 

Asociatia 

Iustin Capra 

38.  PCCDI 51/2018 
Rodica-Mariana 

Ion 

Diploma de 

Excelenta 

acodata de 

Asociatia 

Iustin Capra 

39.  

Compozitie si procedeu 

pentru curatarea si 

consolidarea 

elementelor 

arhitecturale ale 

cladirilor de patrimoniu 

Rodica-Mariana 

Ion, Nelu Ion 

Diploma de 

Excelenta 

acodata de 

Asociatia 

Iustin Capra 

40.  

Material pe baza de HDL 

cu aderenta ridicata 

pentru consolidarea 

suprafetelor de zidarie 

Rodica-Mariana 

Ion, Claudiu 

Eduard 

Rizescu, Dan 

Adrian Vasile, 

Nelu Ion 

Diploma de 

Excelenta 

acodata de 

Asociatia 

Iustin Capra 

41.  

Pelicula filmogena cu 

polimer compozit 

pentru retentia 

produsilor de degradare 

Rodica Mariana 

Ion, Nelu Ion, 

Gheorghe 

Diploma de 

Excelenta 

acodata de 
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Nr. 

crt. 

Târguri și expoziții 

internaționale / 

naționale 

Lucrările C-D 

prezentate de INCDCP-

ICECHIM 

Nume autori 
Rezultate 

obținute 

de pe suprafetele 

picturale si procedeu de 

obtinere a acesteia 

Nechifor, Sofia 

Teodorescu 

Asociatia 

Iustin Capra 

42.  
Agent de matuire a 

vopselelor acrilice, 

Rodica-Mariana 

Ion, Nelu, Ion, 

Liliana-Ștefania 

Stoica 

Diploma de 

Excelenta 

acodata de 

Asociatia 

Iustin Capra 

43.  

Compoziţii polimerice 

pentru protecţia şi 

conservarea  

suprafeţelor lemnoase  

şi procedeu de aplicare 

al acestora 

Rodica-Mariana 

Ion, Ramona 

Marina 

Grigorescu, 

Lorena Iancu, 

Paul Niculae 

Ghioca, Nelu 

Ion 

Diploma de 

Excelenta 

acodata de 

Asociatia 

Iustin Capra 

44.  

Compozitie antifungica 

pentru 

restaurarea/conservarea 

artefactelor de lemn si 

procedeu de folosire, 

Rodica Mariana 

Ion, Nelu Ion, 

Lorena Iancu, 

Nicoleta Radu 

Diploma de 

Excelenta 

acodata de 

Asociatia 

Iustin Capra 

45.  

Compozitie de Hap 

carbonatata co-

substituita cu strontiu si 

zinc, pt consolidarea 

obiectivelor de 

patrimoniu, 

Rodica-Mariana 

Ion, Lorena 

Iancu, Ramona 

Marina 

Grigorescu, 

Mădălina Elena 

David, Nelu Ion 

Diploma de 

Excelenta 

acodata de 

Asociatia 

Iustin Capra 

46.  

Microcapsule de alginat 

cu magnetită 

încorporată pentru 

degradarea 

fotocatalitică a 

medicamentelor 

antitumorale 

Ana Alexandra 

Sorescu, 

Alexandrina 

Nuță, Rodica-

Mariana Ion, 

Nelu Ion 

Diploma de 

Excelenta 

acodata de 

Asociatia 

Iustin Capra 
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Nr. 

crt. 

Târguri și expoziții 

internaționale / 

naționale 

Lucrările C-D 

prezentate de INCDCP-

ICECHIM 

Nume autori 
Rezultate 

obținute 

47.  

Peliculă elastomerică 

pentru degradarea 

deşeurilor de 

medicamente 

antitumorale în 

reactoare fotocatalitice 

Rodica-Mariana 

Ion, Paul 

Nicolae 

Ghioca, 

Ramona Marina 

Grigorescu, 

Lorena Iancu, 

Mădălina-Elena 

David, Nelu Ion 

Diploma de 

Excelenta 

acodata de 

Asociatia 

Iustin Capra 

48.  

Structura 

fonoabsorbantă din 

deşeuri de spumă 

poliuretanica 

Rodica-Mariana 

Ion, Laurențiu 

Marin, Nelu Ion 

Diploma de 

Excelenta 

acodata de 

Asociatia 

Iustin Capra 

49.  

2021 Kaohsiung 

International Invention 

and Design EXPO (KIDE) 

 

2-4 Decembrie 2021 

Trandisciplinary 

approach for 

development of 

technological solutions 

for target compounds 

recovery from agro-

industries 

Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, Alina 

Ortan, Daniela 

Ionescu 

Diploma si 

Medalie de Aur 

50.  

Green technology for 

pharmaceuticals 

removal from water 

using eco-friendly 

oxidation catalysts 

Irina Fierascu, 

Radu Claudiu 

Fierascu, Sorin 

Marius 

Avramescu, 

Sorin Claudiu 

Ulinici 

Diploma si 

Medalie de 

Argint 
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Tab. 8.18. Rezultatele obținute la târgurile și expozițiile internaționale de INCDCP-

ICECHIM în 2020. 

Nr. 

crt. 

Târguri și expoziții 

internaționale / 

naționale 

Lucrările C-D prezentate 

de INCDCP-ICECHIM 
Nume autori 

Rezultate 

obținute  

1.  

Expoziția Europeană a 

Creativității și Inovării 

(European Exhibition of 

Creativity and 

Innovation) – a 13-a 

ediție 

E U R O I N V E N T 

 

20-22 mai 2020, Iași, 

România 

Natural fungicidal 

composition for combating 

grapevine downy mildew 

and method of obtaining it 

Irina Fierascu, 

Radu Claudiu 

Fierascu, Toma 

Fistos, Liliana 

Cristina Soare, 

Camelia 

Ungureanu, 

Diana Vizitiu 

1. Medalie aur - 

Salon 

Euroinvent 2020 

2. Diploma de 

excelenta si 

medalia de aur, 

Universitatea de 

Stat de 

Medicina si 

Farmacie 

Nicolae 

Testemiteanu 

din Republica 

Moldova 

3. Special award 

oferit de 

National Center 

for Micro and 

Nano Materials, 

Bucharest 

4. Diploma și 

medalie UMF 

Carol Davila 

5. Diploma si 

medalie de aur 

USAMV 

București 

2.  

Elastomeric films for the 

degradation of anti-tumor 

drug wastes in 

photocatalytic reactors 

Rodica Mariana 

Ion, Paul Niculae 

Ghioca, Ramona-

Marina 

Grigorescu, 

Lorena Iancu, 

Madalina -Elena 

David, Nelu Ion 

1. Medalie aur - 

Salon 

Euroinvent 2020 
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Nr. 

crt. 

Târguri și expoziții 

internaționale / 

naționale 

Lucrările C-D prezentate 

de INCDCP-ICECHIM 
Nume autori 

Rezultate 

obținute  

3.  

Antimicrobial coating and 

with protective role for 

the natural stone surfaces 

with cultural value and 

method of obtaining it 

Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, 

Roxana-Ioana 

Brazdis, Anda 

Maria Baroi, 

Alina Ortan 

1. Medalie aur - 

Salon 

Euroinvent 2020 

2. Diploma de 

excelenta si 

medalia de aur, 

Universitatea de 

Stat de 

Medicina si 

Farmacie 

Nicolae 

Testemiteanu 

din Republica 

Moldova 

3. Certificate of 

recognition  și 

medalia de aur, 

Science, 

Education, 

Technology 

Platform 

4. Diploma si 

cupa UMF Carol 

Davila 

4.  

Recycling process of non-

metallic wastes of printed 

circuit board and 

recovered polypropylene 

as shockresistant 

composites 

Paul Niculae 

Ghioca, Ramona-

Marina 

Grigorescu, 

Lorena Iancu, 

Rodica Mariana 

Ion, Nelu Ion, 

Mădălina-Elena 

David, Elena 

Ramona Andrei, 

Mircea Ioan 

Filipescu, Bogdan 

Norocel 

Spurcaciu 

1. Medalie aur - 

Salon 

Euroinvent 2020 
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Nr. 

crt. 

Târguri și expoziții 

internaționale / 

naționale 

Lucrările C-D prezentate 

de INCDCP-ICECHIM 
Nume autori 

Rezultate 

obținute  

5.  

Adsorbent with magnetic 

properties based on 

apatitic material for 

treatment of impurified 

waters with organic and 

inorganic compounds and 

method of obtaining it 

Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, 

Valentin Raditoiu 

1. Medalie aur - 

Salon 

Euroinvent 2020 

2. Diploma și 

medalie 

Universitatea 

Politehnica 

Bucuresti 

3. Diploma si 

medalie de aur, 

USAMV 

București 

6.  
Phonoabsorbant structure 

from polyurethane wastes 

Rodica – Mariana 

Ion, Laurentiu 

Marin, Nelu Ion 

1. Medalie aur - 

Salon 

Euroinvent 2020 

7.  

Alginate microcapsules 

with encapsulated 

magnetite for 

photocatalytic 

degradation of anti-

tumoral drugs 

Ana –Alexandra 

Sorescu, 

Alexandrina 

Nuţă, Rodica 

Mariana Ion, Nelu 

Ion 

1. Medalie de 

argint - Salon 

Euroinvent 2020 

8.  

Antimicrobial pulverisable 

solution for restoration / 

conservation of leather 

supports and method of 

obtaining it 

Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, 

Roxana-Ioana 

Brazdis, Anda 

Maria Baroi, 

Alexandru 

Stirban, Ariana 

Codruta Leahu, 

Alina Ortan 

1. Medalie 

bronz - Salon 

Euroinvent 2020 

2. Diploma de 

excelenta și 

trofeu, 

Universitatea de 

Stat de 

Medicina si 

Farmacie 

Nicolae 

Testemiteanu 

din Republica 

Moldova 

3. Diploma și 

trofeu, 

Universitatea 
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Nr. 

crt. 

Târguri și expoziții 

internaționale / 

naționale 

Lucrările C-D prezentate 

de INCDCP-ICECHIM 
Nume autori 

Rezultate 

obținute  

Politehnica 

Bucuresti 

4. Diploma și  

medalie oferită 

de National 

Center for Micro 

and Nano 

Materials, 

Bucharest 

9.  

Expoziția Europeană a 

Creativității și Inovării 

(European Exhibition of 

Creativity and 

Innovation) – a 13-a 

ediție 

E U R O I N V E N T 

 

20-22 mai 2020, Iași, 

România 

Premii obținute de 

delegația INCDCP ICECHIM 
- 

Synergy award 

Euroinvent 2020 

 

10.  

Premii individuale 

obținute de cercetători 

Radu Claudiu 

Fierascu 

Innovation 

Award - for 

entire research 

and innovation 

activity - 

Science, 

Education, 

Technology 

Platform 

11.  Irina Fierascu 

Innovation 

Award - for 

entire research 

and innovation 

activity - 

Science, 

Education, 

Technology 

Platform 

12.  

International Invention 

And Innovation Show 

(INTARG) 2020 

 

Antimicrobial coating and 

with protective role for 

the natural stone surfaces 

with cultural value and 

method of obtaining it 

Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, 

Roxana-Ioana 

Brazdis, Anda 

Maria Baroi, 

Alina Ortan 

1. Medalia de 

platină din 

partea salonului 

2. Premiu 

pentru cea mai 

buna inventie 

straina Intarg® 

2020, premiu 
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18-19 Iunie 2020 oferit de 

Ministerul 

Dezvoltării și 

Politicii 

Regionale 

13.  

Salonul International de 

Invenții "INVENTICA 2020" 

 

 

29 – 31 iulie 2020, Iași, 

România 

Adsorbent with magnetic 

properties based on 

apatitic material for 

treatment of impurified 

waters with organic and 

inorganic compounds and 

method of obtaining it 

Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, 

Valentin Raditoiu 

1. Diploma de 

Onoare din 

Partea Salonului 

Inventica 2020 

si medalie 

2. Trophy & 

Excellence 

Diploma – din 

partea 

Universității 

Politehnica din 

Bucuresti 

14.  

Elastomeric films for the 

degradation of anti-tumor 

drug wastes in 

photocatalytic reactors 

Rodica Mariana 

Ion, Paul Niculae 

Ghioca, Ramona-

Marina 

Grigorescu, 

Lorena Iancu, 

Madalina -Elena 

David, Nelu Ion 

1. Inventica 

Medal and 

Diploma of 

Achievement 

15.  

Antifungal, anti-wear, 

anti-slipping and 

photochemical stable used 

in museums and storage / 

conservation areas of 

cultural heritage artifacts 

and procedure for 

implementation 

Ion Rodica 

Mariana, Marin 

Laurentiu, Ion 

Nelu 

1. Diploma de 

Excelenta si 

Medalia de Aur 

16.  

Polymeric compositions 

for the protection and 

conservation of wood 

surfaces and procedure for 

the application of them 

Ion Rodica-

Mariana, 

Grigorescu 

Ramona Marina, 

Iancu Lorena, 

1. Inventica 

Medal and 

Diploma of 

Excellence 
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Paul Niculae 

Ghioca, Ion Nelu 

17.  

Natural fungicidal 

composition for combating 

grapevine downy mildew 

and method of obtaining it 

Irina Fierascu, 

Radu Claudiu 

Fierascu, Toma 

Fistos, Liliana 

Cristina Soare, 

Camelia 

Ungureanu, 

Diana Vizitiu 

1. Diploma of 

Achievement 

din Partea 

Salonului 

Inventica 2020 

si medalie 

2. Trophy & 

Excellence 

Diploma – din 

partea 

Universității 

Politehnica din 

Bucuresti 

18.  

Antifungal composition for 

restoration / preservation 

of wood artifacts, and 

method of use 

Rodica Mariana 

Ion, Nelu Ion, 

Lorena Iancu, 

Nicoleta Radu 

1. Inventica 

Medal and 

Diploma of 

Excellence 

19.  

Antimicrobial pulverisable 

solution for 

restoration/conservationof 

elather supports and 

method of obtaining it 

Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, Roxana 

Ioana Brazdis, 

Anda Maria 

Baroi, Alexandru 

Stirban, Ariana 

Codruta Leahu, 

Alina Ortan 

1. Diploma de 

onoare și 

medalie din 

Partea Salonului 

Inventica 2020 

20.  

Alginate microcapsules 

with encapsulated 

magnetite for 

photocatalytic 

degradation of anti-tumor 

drugs 

Ana –Alexandra 

Sorescu, 

Alexandrina 

Nuţă, Rodica 

Mariana Ion, Nelu 

Ion 

1. Diploma de 

merit si Medalia 

de Aur 
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21.  

Recycling method of the 

polystyrene fraction from 

waste electrical and 

electronic equipment as 

impact-strength 

polystyrene composite 

Ramona Marina 

Grigorescu, Paul 

Niculae Ghioca, 

Lorena Iancu, 

Zina Vuluga, 

Michaela Iorga, 

Rodica-Mariana 

Ion, Nelu Ion, 

Madalina Elena 

Grigore, Ramona 

Elena Andrei, 

Mircea Ioan 

Filipescu, George 

Ionut Radu, 

Bogdan Norocel 

Spurcaciu 

1. Inventica 

Medal and 

Diploma of 

Honor 

22.  

Antimicrobial coating and 

with protective role for 

the natural stone surfaces 

with cultural value and 

method of obtaining it 

Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, Roxana 

Ioana Brazdis, 

Anda Maria 

Baroi, Alina 

Ortan 

1. Diploma of 

Achievement și 

medalie din 

Partea Salonului 

Inventica 2020 

2. Medalie de 

aur și Diplomă – 

din partea 

Universității 

Politehnica din 

Bucuresti 

23.  
Phonoabsorbant structure 

from polyurethane wastes 

Rodica – Mariana 

Ion, Laurentiu 

Marin, Nelu Ion 

1. Diploma de 

Merit si Medalia 

de Aur 

24.  

Recycling process of non-

metallic wastes of printed 

circuit board and 

recovered polypropylene 

as impact strength 

composites 

R. M. Grigorescu, 

P. N. Ghioca, L. 

Iancu, R.-M. Ion, 

N. Ion, M. E. 

David, R. E. 

Andrei, M. I. 

Filipescu, B. N. 

Spurcaciu 

1. Inventica 

Medal and 

Diploma of 

Excellence 
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25.  

Technology for efficient 

environmental recovery of 

plastic materials from 

computer and 

telecommunication 

equipment as high-

performance composites 

Ramona Marina 

Grigorescu 

1. Inventica 

Medal 

26.  

Obtaining process for 

high-impact strenght 

composites based on 

recovered polypropylene 

Paul-Niculae 

Ghioca, Lorena 

Iancu, Bogdan 

Norocel 

Spurcaciu, 

Ramona Marina 

Grigorescu, Maria 

Rapa, Cornel 

Cincu, Alexandra 

Pica, Radita 

Gardu, Ecaterina 

Matei, Andra 

Mihaela 

Predescu, 

Cristian Predescu 

1. Inventica 

Medal and 

Diploma of 

Achievement 

27.  

Process for obtaining 

spatial formations with 

molecules of 20-60 atoms 

hybridize sp2 of the 

fullerene type through 

electrical pulses 

discharges in 

subexcitation mode using 

a pyrolytic graphite 

cathode 

Laurentiu Marin 
1. Inventica 

Medal 

28.  

New diagnosis and 

treatment technologies 

for the conservation and 

revitalization of 

archaeological 

components from national 

cultural heritage 

Ion Rodica 

Mariana, 

Turcanu-Carutiu 

Daniela,Predoana 

Luminita, 

Radulescu 

Cristiana 

1. Diploma de 

excelență și 

medalia 

INVENTICA 2020 
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29.  
Composite biomaterial 

and method of use 

Rodica-Mariana 

Ion, Aurora-Anca 

Poinescu, 

Cristiana 

Radulescu, Nelu 

Ion, Calin Oros 

1. Diploma de 

excelență și 

medalia 

INVENTICA 2020 

30.  

Composition and process 

for cleaning and 

consolidating architectural 

elements of heritage 

buildings 

Rodica-Mariana 

Ion, Nelu Ion 

1. Diploma de 

excelență și 

medalia 

INVENTICA 2020 

31.  

Polymer composite film 

for the retention of 

degradation products on 

pictural surfaces, and 

method of obtaining 

Rodica Mariana 

Ion, Nelu Ion, 

Gheorghe 

Nechifor, Sofia 

Teodorescu 

1. Diploma de 

excelență și 

medalia 

INVENTICA 2020 

32.  
A matting agent for acrylic 

paint 

Rodica-Mariana 

Ion, Nelu, Ion, 

Liliana Ştefania 

Stoica 

1. Diploma de 

excelență și 

medalia 

INVENTICA 2020 

33.  

Treatment of water from 

contaminated sources 

with nitrates and 

chlorinated oragnic 

compounds using 

integrated catalytic 

reduction/oxidation and 

biofiltration processes 

Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, Corina 

Bradu, Sorin-

Marius 

Avramescu, E.-A. 

Olaru, F. Papa, I. 

Balint, Sorin 

Ulinici, L. Suciu 

1. Diploma de 

excelență și 

medalia 

INVENTICA 2020 

2. Medalia de 

aur și Diplomă – 

din partea 

Universității 

Politehnica din 

Bucuresti 

34.  

The 5th International 

Invention Innovation 

Competition in Canada, 

iCAN 2020 

 

Antimicrobial pulverisable 

solution for restoration / 

conservation of leather 

supports and method of 

obtaining it 

Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, 

Roxana-Ioana 

Brazdis, Anda 

Maria Baroi, 

Alexandru 

Stirban, Ariana 

1. Medalia de 

argint și 

Certificate of 

Award iCAN 

2020 
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29 august 2020, Toronto, 

Canada 

Codruta Leahu, 

Alina Ortan 

35.  

5th International 

Inventions Fair - ISIF'20 

 

5 August – 27 September 

2020 

Antimicrobial coating and 

with protective role for 

the natural stone surfaces 

with cultural value and 

method of obtaining it 

Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, 

Roxana-Ioana 

Brazdis, Anda 

Maria Baroi, 

Alina Ortan 

1. Medalia de 

argint ISIF'20 

36.  

Salonul Internațional de 

Invenții și Inovații 

„TRAIAN  VUIA” 

Timișoara, ediția a VI-a 

 

13-15 Octombrie 2020 

Compoziție naturala 

fungicida pentru 

combaterea manei vitei 

de vie si metoda de 

obținere a acesteia 

Irina Fierascu, 

Radu Claudiu 

Fierascu, Toma 

Fistos, Liliana 

Cristina Soare, 

Camelia 

Ungureanu, 

Diana Vizitiu 

Diploma și 

Medalie de Aur – 

din partea 

salonului 

37.  

Acoperire antimicrobiană 

si cu rol de protecție 

pentru suprafețele din 

piatră naturală cu valoare 

culturală și metodă de 

obținere a acesteia 

Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, Roxana 

Ioana Brazdis, 

Anda Maria 

Baroi, Alina 

Ortan 

1. Diploma si 

Medalie de Aur – 

din partea 

salonului 

2. Trophy & 

Excellence 

Diploma – din 

partea 

Universității 

Politehnica din 

Bucuresti 

38.  

Tehnologie verde pentru 

eliminarea compușilor 

farmaceutici din apa 

utilizând catalizatori 

pentru oxidare prietenoși 

cu mediul 

Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, Sorin-

Marius 

Avramescu 

1. Diploma si 

Medalie de 

Argint– din 

partea salonului 
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2. Special 

Award – din 

partea 

Universității 

Politehnica din 

Timișoara 

3. Special 

Award – din 

partea 

Asociației 

CORNELIU 

GROUP 

4. Gold Medal & 

Diploma – din 

partea 

Universității 

Politehnica din 

Bucuresti 

39.  
Premii acordate delegației 

ICECHIM 
 

1. Diploma de 

Excelență a 

Salonului 

40.  

A XVIII-a ediție a 

Salonului Cercetării 

Științifice, Inovării și 

Inventicii 

PRO INVENT 2020 

 

18-20 Noiembrie 2020 

Comprehensive Approach 

to support Precision 

Agriculture and 

environemntal 

management through 

satellite technologies and 

classic methods of 

investigation – 259 

PED/2020 

Irina Fierascu, 

Radu Claudiu 

Fierascu, Anca 

Nemuc, Bogdan 

Antonescu, Alina 

Ortan, Cristi 

Moise 

1. Diploma de 

Excelenta – din 

partea salonului 

2. Gold Medal & 

Diploma – din 

partea 

Universității 

Politehnica din 

Bucuresti 

3. Gold Medal 

and Diploma – 

INFLPR 

41.  

Compoziţie de 

hidroxiapatită carbonatată 

co-substituită cu stronţiu 

R.-M. Ion, L. 

Iancu, R. M. 

Grigorescu, M.-E. 

David, N. Ion 

1. Medalia de 

Aur – din partea 

salonului 
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şi zinc pentru consolidarea 

obiectivelor de patrimoniu 

42.  

Antimicrobial coating and 

with protective role for 

the natural stone surfaces 

with cultural value and 

method of obtaining it 

Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, Roxana 

Ioana Brazdis, 

Anda Maria 

Baroi, Alina 

Ortan 

1. Diploma de 

Excelență și 

Medalia de Aur – 

din partea 

salonului 

2. Gold Medal & 

Diploma – din 

partea 

Universității 

Politehnica din 

Bucuresti 

3. Gold Medal 

and Diploma – 

INFLPR 

43.  

Procedeu de reciclare a 

deşeurilor nemetalice de 

plăci de circuit imprimat 

şi polipropilenă 

recuperată sub formă de 

compozite antişoc 

R. M. Grigorescu, 

P. N. Ghioca, L. 

Iancu, R.-M. Ion, 

N. Ion, M. E. 

David, R. E. 

Andrei, M. I. 

Filipescu, B. N. 

Spurcaciu 

1. Medalia de 

Aur – din partea 

salonului 

44.  

Adsorbent cu proprietăți 

magnetice pe baza de 

material apatitic pentru 

tratarea apelor 

impurificate cu compuși 

organici si anorganici si 

metoda de obținere a 

acestuia 

Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, 

Valentin Raditoiu 

1. Diploma de 

Excelenta si 

Medalia de Aur – 

din partea 

salonului 

2. Gold Medal & 

Diploma – din 

partea 

Universității 

Politehnica din 

Bucuresti 

45.  

Tehnologie verde pentru 

eliminarea compușilor 

farmaceutici din apa 

Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, Sorin-

1. Diploma de 

Excelență – din 

partea salonului 
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utilizând catalizatori 

pentru oxidare prietenoși 

cu mediul 

Marius 

Avramescu 

2. Gold Medal & 

Diploma – din 

partea 

Universității 

Politehnica din 

Bucuresti 

46.  

Peliculă elastomerică 

pentru degradarea 

deşeurilor de 

medicamente 

antitumorale în reactoare 

fotocatalitice 

R-M Ion, P. N. 

Ghioca, R. M. 

Grigorescu, L. 

Iancu, M.-E. 

David, N. Ion 

1. Medalia de 

Aur – din partea 

salonului 

47.  

Compoziție ecologica de 

combatere a tulpinilor 

fitopatogene care 

afectează cultura de vita 

de vie si metoda de 

obținere a acesteia 

Irina Fierascu, 

Radu Claudiu 

Fierascu, Toma 

Fistos, Liliana 

Cristina Soare, 

Camelia 

Ungureanu, 

Diana Vizitiu, 

Oana Alexandra 

Draghiceanu, 

Alina Paunescu 

1. Diploma de 

Excelenta si 

Medalia de Aur – 

din partea 

salonului 

2. Gold Medal & 

Diploma – din 

partea 

Universității 

Politehnica din 

Bucuresti 

48.  

Soluție ecologica de 

combatere a tulpinilor 

fitopatogene care 

afectează culturile de măr 

și metoda de obținere a 

acesteia 

Cristina Liliana 

Soare, Irina 

Fierascu, Radu 

Claudiu Fierascu, 

Camelia 

Ungureanu, 

Mirela Florina 

Calinescu, 

Codruta Mihaela 

Dobrescu, Anca 

Nicoleta Sutan 

1. Diploma de 

Excelenta si 

Medalia de Aur – 

din partea 

salonului 

2. Gold Medal & 

Diploma – din 

partea 

Universității 

Politehnica din 

Bucuresti 

49.  

Compoziție naturala 

fungicida pentru 

combaterea manei vitei 

de vie si metoda de 

obținere a acesteia 

Irina Fierascu, 

Radu Claudiu 

Fierascu, Toma 

Fistos, Liliana 

Cristina Soare, 

1. Diploma de 

Excelență și 

Medalia de Aur – 

din partea 

salonului 
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Camelia 

Ungureanu, 

Diana Vizitiu 

2. Gold Medal & 

Diploma – din 

partea 

Universitatii 

Politehnica din 

Bucuresti 

50.  

Solutie pulverizabila 

antimicrobiana pentru 

restaurare/conservare 

suporturi din piele si 

metodă de obținere a 

acesteia 

Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, Roxana 

Ioana Brazdis, 

Anda Maria 

Baroi, Alexandru 

Stirban, Ariana 

Codruta Leahu, 

Alina Ortan 

1. Diploma de 

Excelenta si 

Medalia de Aur – 

din partea 

salonului 

2. Gold Medal & 

Diploma – din 

partea 

Universitatii 

Politehnica din 

Bucuresti 

51.  

Premiu acordat delegației 

grupului de cercetare 

Nanotehnologii emergente 

– INCDCP-ICECHIM 

 

Trophy & 

Excellence 

Diploma for 

invention – din 

partea 

Universității 

Politehnica din 

Bucuresti 

52.  

Prima ediție a Salonului 

Internațional de 

Inventică InventCor 2020 

Natural fungicidal 

composition for combating 

grapevine downy mildew 

and method of obtaining it 

Irina Fierascu, 

Radu Claudiu 

Fierascu, Toma 

Fistos, Liliana 

Cristina Soare, 

Camelia 

Ungureanu, 

Diana Vizitiu 

1. Diploma / 

Gold Medal – din 

partea salonului 
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53.  

 

17-19 decembrie 2020 

Antimicrobial pulverisable 

solution for 

restoration/conservationof 

leather supports and 

method of obtaining it 

Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, Roxana 

Ioana Brazdis, 

Anda Maria 

Baroi, Alexandru 

Stirban, Ariana 

Codruta Leahu, 

Alina Ortan 

1. Diploma / 

Gold Medal – din 

partea salonului 

2. Special 

Award – din 

partea Science, 

Education and 

Technology 

Platform 

54.  

Composition for paper 

deacidification – process 

to obtain it and method 

for its application 

Rodica Mariana 

Ion, Sanda 

Mariana Doncea 

1. Medalia 

Salonului 

55.  

Comprehensive Approach 

to support Precision 

Agriculture and 

environntal management 

through satellite 

technologies and classic 

methods of investigation – 

259 PED/2020 

Irina Fierascu, 

Radu Claudiu 

Fierascu, Anca 

Nemuc, Bogdan 

Antonescu, Alina 

Ortan, Cristi 

Moise 

1. Diploma / 

Gold Medal – din 

partea salonului 

56.  
Phonoabsorbant structure 

from polyurethane wastes 

Rodica – Mariana 

Ion, Laurentiu 

Marin, Nelu Ion 

1. Medalia 

Salonului 

57.  

Adhesive material with 

antimicrobial properties 

for the restoration of 

ceramic artifacts 

belonging to the cultural 

heritage and method of 

obtaining it 

Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, 

Petronela Fotea, 

Alina Ortan, 

Ioana Popitiu, 

Mihaela Beceanu 

1. Diploma / 

Gold Medal – din 

partea salonului 

2. Special 

Award – din 

partea Science, 

Education and 

Technology 

Platform 

58.  

Composition for paper 

deacidification –process to 

obtain it and method for 

its application 

R.M. Ion, M Geba 
1. Medalia 

Salonului 
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59.  

Antimicrobial coating and 

with protective role for 

the natural stone surfaces 

with cultural value and 

method of obtaining it 

Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, Roxana 

Ioana Brazdis, 

Anda Maria 

Baroi, Alina 

Ortan 

1. Diploma / 

Gold Medal – din 

partea salonului 

60.  

Green technology for 

pharmaceuticals removal 

from water using eco-

friendly oxidation 

catalysts 

Irina Fierascu, 

Radu Claudiu 

Fierascu, Sorin 

Marius 

Avramescu. Sorin 

Claudiu Ulinici 

1. Diploma / 

Gold Medal – din 

partea salonului 

61.  

Ecological antifungal 

composition for 

controlling 

phytopathogenic strains 

affecting the grapevine 

and method of obtaining it 

Irina Fierascu, 

Radu Claudiu 

Fierascu, Toma 

Fistos, Liliana 

Cristina Soare, 

Camelia 

Ungureanu, 

Diana Vizitiu, 

Oana Alexandra 

Draghiceanu, 

Alina Paunescu 

1. Diploma / 

Gold Medal – din 

partea salonului 

62.  

Ecological antifungal 

solution for controlling 

phytopathogenic strains 

affecting apple crops and 

method of obtaining it 

Cristina Liliana 

Soare, Irina 

Fierascu, Radu 

Claudiu Fierascu, 

Camelia 

Ungureanu, 

Mirela Florina 

Calinescu, 

Codruta Mihaela 

Dobrescu, Anca 

Nicoleta Sutan 

1. Diploma / 

Gold Medal – din 

partea salonului 

63.  

Adsorbent with magnetic 

properties based on 

apatitic material for 

treatment of impurified 

waters with organic and 

Radu Claudiu 

Fierascu, Irina 

Fierascu, 

Valentin Raditoiu 

1. Diploma / 

Gold Medal – din 

partea salonului 
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Nr. 

crt. 

Târguri și expoziții 

internaționale / 

naționale 

Lucrările C-D prezentate 

de INCDCP-ICECHIM 
Nume autori 

Rezultate 

obținute  

inorganic compounds and 

method of obtaining it 

64.  

Prima ediție a Salonului 

Internațional de 

Inventică InventCor 2020 

 

17-19 decembrie 2020 

Premiu acordat delegației 

grupului de cercetare 

Nanotehnologii emergente 

– INCDCP-ICECHIM 

 

INVENTCOR 

2020 Special 

Prize 

65.  
Premii individuale 

obținute de cercetători 
Anda Maria Baroi 

Special Award 

and Gold Medal 

for Young 

Scientist 

Researcher 

Science, 

Education and 

Technology 

Platform 

66.  
Premii individuale 

obținute de cercetători 

Roxana Ioana 

Brazdis 

Special Award 

and Gold Medal 

for Young 

Scientist 

Researcher 

Science, 

Education and 

Technology 

Platform 

67.  
Premii individuale 

obținute de cercetători 
Toma Fistos 

Special Award 

and Gold Medal 

for Young 

Scientist 

Researcher 

Science, 

Education and 

Technology 

Platform 

 

b. târguri și expoziții naționale. 

 
În anii 2020 și 2021 datorită situației pandemice de COVID-19 nu au putut fi 

identificate târguri și expoziții naționale la care să participe ICECHIM pentru 

prezentarea rezultatelor de cercetare-dezvoltare. 
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8.3. Premii obținute prin proces de selecție/distincții etc 

 

În afara premiilor obținute în cadrul participărilor la târguri și expoziții, 

INCDCP-ICECHIM a obținut o serie de premii în cadrul competițiilor de premiere a 

rezultatelor cercetării organizate de UEFISCDI, articole și brevete, conform Tabel 

8.19, precum și în cadrul unor manifestări științifice (Tabel 8.20).  

Tab. 8.19. Premii obținute la competițiile de premiere a articolelor și brevetelor. 

Nr. 

crt. 
Tip rezultat Tip Competiție 

Număr lucrări premiate 

2021 2020 

1 Articole 
Premierea rezultatelor 

Cercetării – articole 

PRECISI 

67 60 

2 Brevete 
Premierea rezultatelor 

Cercetării – brevete 

PRECBVT 

18 19 

 

 

Tab. 8.20. Premii obținute în cadrul unor manifestări științifice. 

Nr. 

crt. 
Premiu Manifestare Autori 

1.  

Session Award 

Chemical 

engineering, 

environmental 

and cultural 

heritage 

protection 

The International Symposium 

"Priorities of chemistry for a 

sustainable development" 

PRIOCHEM 2021 pentru lucrarea 

Properties of polysiloxane/ 

nanosilica nanodielectrics for 

energy storage application 

Elena Ruxandra 

Radu, Laura 

Andrei, Florin 

Ciuprina, Cristian 

Andi Nicolae, 

Augusta Raluca 

Gabor, Denis 

Mihaela Panaitescu 

2.  

Session Award 

Bioresources 

and 

Biotechnologies 

The International Symposium 

"Priorities of chemistry for a 

sustainable development" 

PRIOCHEM 2021 pentru lucrarea 

Ioana Silvia Hosu, 

Luminita Dimitriu, 

Ioana Bala, Diana 

Constantinescu-
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Flow chemistry for developing 

plant biostimulants: designed 

grafting of hydroxycinnamic 

acids to chitosan 

Aruxandei, Ovidiu 

Dima, Florin 

Oancea 

3.  Special Award 

NeXT-Chem III-2021, Bucharest 

pentru lucrarea Ultrasound-

assisted extraction of phenolic 

compounds from quince leaves 

using box behnken design 

Luminița Dimitriu, 

Daniel Preda, 

Diana 

Constantinescu-

Aruxandei, Florin 

Oancea 

4.  Special Award 

NeXT-Chem III-2021, Bucharest 

pentru lucrarea Mechanical 

Properties of Polyamide with 

Hybrid 2d Reinforcing Agents 

Andreea Afilipoaei, 

Zina Vuluga, 

Augusta-Raluca 

Gabor, George-

Mihail Teodorescu, 

Monica Cărăulașu, 

Rodica Zavoianu, 

Octavian Pavel, 

Alexandra 

Elisabeta Stamate, 

Marian Miculescu, 

Mihai Cosmin 

Corobea 

5.  
Best paper 

award 

International Scientific 

Conference Applications of 

Chemistry in Nanosciences and 

Biomaterials Engineering – 

NanoBioMat 2021”, 25-27 

November 2021, University 

POLITEHNICA of Bucharest 

pentru lucrarea Phosphate 

Materials with Potential 

Antimicrobial Properties for the 

Conservation of Cultural 

Heritage (Academia Oamenilor 

de Știință din România) 

Toma Fistos, 

Roxana Ioana 

Brazdis, Anda 

Maria Baroi, Irina 

Fierascu, Lia-Mara 

Ditu, Radu Claudiu 

Fierascu 

6.  
Best poster 

award 

International Scientific 

Conference „Applications of 

Chemistry in Nanosciences and 

Baroi, A.M., 

Fierascu, R.C., 

Brazdis, R.I., 



INCDCP-ICECHIM – RAPORT DE ACTIVITATE 2021 

  
 

Pagina 304 din 351 
 

Biomaterials Engineering, 25-26 

June 2021, Bucharest pentru 

lucrarea Viticultural waste 

management for obtaining 

nanostructures with medical 

applications (Academia 

Oamenilor de Știință din 

România) 

Fistos, T., Ditu, L.-

M., Somoghi. R., 

Fierascu, I. 

7.  
Best paper 

award 

Applications of Chemistry in 

Nanosciences and Biomaterials 

Engineering – NanoBioMat, 

Bucharest, Romania  25-27 

November (2021) pentru lucrarea 

Composite hydrogels with 

potential use in dyes removal  

(Academia Oamenilor de Știință 

din România) 

C.M. Ninciuleanu, 

R. Ianchis, E. 

Alexandrescu, C. 

Mihaescu, B. Trica, 

C. 

Scomosroscenco, 

C. Nistor, S. 

Burlacu, C. Gîfu, 

C. Petcu, Silviu 

Preda, M. 

Teodorescu 

8.  
Best poster 

award 

2nd International Electronic 

Conference on Catalysis 

Sciences—A Celebration of 

Catalysts 10th Anniversary A New 

Approach in the Synthesis of 

LDH-Type Materials Used in the 

Condensation Reaction 

Silvana Denisa 

Mihăilă, Bogdan 

Cojocaru, 

Gheorghiţa Mitran, 

Mihai Cosmin 

Corobea, Octavian 

Dumitru Pavel, 

Rodica Zăvoianu 

9.  

Best poster 

flash 

presentation 

2nd Bucharest Polymer 

Conference Bucharest, ROMANIA 

- June 9-11, 2021 pentru 

lucrarea The Nanomechanical 

and Tribological properties of 

Polypropylene/Fly-ash/Glass 

fiber composites 

George Mihail 

Teodorescu, Zina 

Vuluga, Mihai 

Cosmin Corobea, 

Nicoleta Levinta, 

Andreea Alexandra 

Mainea 

10.  Mențiune 

The International Symposium 

"Priorities of chemistry for a 

sustainable development" 

PRIOCHEM 2021 pentru lucrarea 

Homo and heteroclusters of 

Andreea-Maria 

Pîrvu, Violeta 

Tudor, Cătălin 

Maxim 
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Mn(II/III) and Co(II/III) containing 

aminoalcohols and carboxylate 

anions 

11.  Mențiune 

NEXTChem 2021 pentru lucrarea 

Controlled release systems 

based on bacterial cellulose and 

poly (ethylene glycol) diacrylate 

for biomedical applications 

Iulia Elena Neblea, 

Ana-Mihaela 

Gavrila, Tanta-

Verona Iordache, 

Anita-Laura Radu, 

Andreea Miron, 

Ana-Lorena 

Ciurlica, Marinela 

Dumitru, Andrei 

Sarbu 

12.  Mențiune 

NEXTChem 2021 pentru lucrarea 

CaAl - layered double hydroxides 

for heritage conservation - 

preparation, characterization 

and kinetic stability of their 

dispersion in solvent 

Claudiu Eduard 

Rizescu, Diana 

Alexandra Minea, 

Irina Atkinson, 

Adriana Rusu, 

Luminita 

Predoana, Raluca-

Maria Stirbescu, 

Anca Irina 

Gheboianu, Rodica 

Mariana Ion 

În privința premiilor obținute în cadrul unor manifestări științifice, se 

constată o creștere a numărului de premii, comparativ cu anul 2020 (în anul 

precedent fiind obținute 11 premii). 

De asemenea, pe parcursul anului 2021 au fost obținute și alte tipuri de 

premii, prin proces de selecție/distincții, prezentate în Tabelul 8.21. 

Tab. 8.21. Alte premii obținute prin proces de selecție / distincții. 

Nr. 

crt. 

Premiu / 

distincție 

Instituția care a acordat 

premiul/ distincția 
Lucrare/persoană premiată 

1.  

Premiul Ioan 

Todor în 

domeniul 

Botanică 

Muzeul Județean Argeș 

Cartea "Development of plant 

extracts and innovative 

phytosynthesized nanostructures 

mixtures with phytotherapeutic 

applications, in order to reduce 
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biocenotic stress in horticultural 

crops" (Editura Ruse Press, 2021), 

Editori: Irina Fierăscu, Radu 

Claudiu Fierăscu, Liliana Cristina 

Soare 

2.  
Alumnul Anului 

2021 

Universitatea din 

București,  Facultatea de 

Chimie / Premiile Anuale 

ale Senatului 

Universității din 

București 

Mihaela Doni 

8.4. Prezentarea activității de mediatizare 

În tabelul 8.22. sunt prezentate activitățile de mediatizare realizate în anul 2021, 

precum și menționările activității ICECHIM în presă.  

 

Tab. 8.22. Activitățile de mediatizare/menționări ale activității/participări la 

dezbateri publice ale ICECHIM în 2021. 

Nr. 

crt. 

Mediatizare in presă (link articol/emisiune) și 

în mediul virtual 
Tematica Persoana 

1.  

UEFISCDI 

https://uefiscdi.gov.ro/femeiincercetare-ce-

inseamna-sa-conduci-un-institut-national-de-

cercetare_1 

#FemeiInCercetare - Ce 

înseamnă să conduci un 

institut național de 

cercetare ? 

Mihaela Doni 

2.  

HotNews 

https://www.hotnews.ro/stiri-sanatate-

24844359-investigatie-turnul-sfatului-3-din-8-

dezinfectanti-cumparati-intamplare-aveau-

substanta-baza-diluata-sau-nu-aveau-deloc-

reactia-ministrului-sanatatii.htm 

Servicii de analize prestate 

de INCDCP-ICECHIM 
- 

3.  

România TV 

https://www.romaniatv.net/cazul-hexi-

pharma-revine-dezinfectanti-diluati-si-fara-

substanta-activa-pe-piata-din-romania-ce-

spune-ministrul-sanatatii_5546138.html 

Servicii de analize prestate 

de INCDCP-ICECHIM 
- 
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Nr. 

crt. 

Mediatizare in presă (link articol/emisiune) și 

în mediul virtual 
Tematica Persoana 

4.  

Adevărul 

https://adevarul.ro/news/societate/ministrul-

sanatatii-contacta-comisia-biocide-s-a-sesizat-

presa-piata-dezinfectanti-diluati-

1_60be12ad5163ec4271da42d9/index.html 

Servicii de analize prestate 

de INCDCP-ICECHIM 
- 

5.  

B1 

https://www.b1tv.ro/stiri/eveniment/trei-din-

opt-dezinfectanti-cumparati-aleatoriu-sunt-

diluati-sau-nu-contin-deloc-substanta-activa-

ce-spune-ministrul-sanatatii-ioana-mihaila-

369667.html 

Servicii de analize prestate 

de INCDCP-ICECHIM 
- 

6.  

G4Media 

https://www.g4media.ro/controale-dispuse-

de-ministerul-sanatatii-la-producatori-de-

dezinfectanti-dupa-dezvaluirile-din-presa-

despre-produse-cu-0-substanta-activa-

inspectorii-sanitari-ar-fi-descoperit-sute-de-

produse.html 

Servicii de analize prestate 

de INCDCP-ICECHIM 
- 

7.  

PS News 

https://psnews.ro/trei-din-opt-dezinfectanti-

cumparati-aleatoriu-sunt-diluati-sau-nu-contin-

deloc-substanta-activa-536358/ 

Servicii de analize prestate 

de INCDCP-ICECHIM 
- 

8.  

Click 

https://click.ro/actualitate/national/dezinfect

area-in-pandemie-3-din-8-biocide-erau-

7911.html 

Servicii de analize prestate 

de INCDCP-ICECHIM 
- 

9.  

EuroNews (cu variante și în limbile 

portugheză, italiană, greacă, franceză) 

https://www.euronews.com/green/2021/06/0

8/why-is-the-nectar-of-the-gods-benefic-for-

our-health 

Beneficiile mierii pentru 

sănătate 
Florin Oancea 

10.  
EuroNews (cu variante și în limbile 

portugheză, italiană, greacă, franceză) 

Dezvoltarea de produse în 

colaborare cu Apicris 

Natura 

Florin Oancea 
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Nr. 

crt. 

Mediatizare in presă (link articol/emisiune) și 

în mediul virtual 
Tematica Persoana 

https://www.euronews.com/green/2021/06/0

8/bees-the-workers-helping-to-create-a-sweet-

sustainability-in-europe 

11.  

Daily Newspaper of Szatmár 

https://frissujsag.ro/jarvanykezeles-esovizzel-

hatoanyagmentes-fertotlenitok 

Servicii de analize prestate 

de INCDCP-ICECHIM 
- 

12.  

Ziarul de Argeș 

http://ziaruldearges.ro/adr-sud-muntenia-a-

organizat-cea-de-a-patra-intalnire-a-

stakeholderilor-proiectului-since-afc/ 

Participarea INCDCP-

ICECHIM Filiala Călărași la 

cea de-a patra întâlnire a 

stakeholderilor proiectului 

SinCE-AFC  organizată de 

ADR Sud Muntenia 

- 

13.  

REVISTA MARKET WATCH (Iunie 2021, nr. 

235, pag. 20-21) 

http://www.marketwatch.ro/articol/17368/Ne

XT-Chem_Tehnologii_inovatoare_trans-

sectoriale_-

_un_workshop_in_ascensiune_dedicat_afirmarii

_tinerilor_cercetatori_chimisti/ 

NeXT-Chem, Tehnologii 

inovatoare trans-sectoriale 

- un workshop în 

ascensiune, dedicat 

afirmării tinerilor 

cercetători chimiști 

Mihaela Doni, 

Radu Fierascu, 

Florin Oancea 

14.  

Frontiers in Materials 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/

fmats.2021.719685/full 

Editorial pe tema 

degradării obiectelor 

aparținând patrimoniului 

cultural 

Radu Claudiu 

Fierăscu 

15.  

Evenimentul Regional al Moldovei 

https://evenimentul.ro/stiri/moldova/academi

cianul-bogdan-simionescu-ales-pre-edinte-al-

societatii-de-chimie-din-romania--

217510963.html 

Alegerea echipei de 

conducere SChR 
- 

16.  

Obiectiv Jurnal de Tulcea 

https://www.obiectivtulcea.ro/ue-trebuie-sa-

reglementeze-exporturile-de-deseuri-catre-

europa-centrala-si-de-est/ 

Problema exporturilor de 

deșeuri spre Europa 

Centrală și de Est 

Mihaela Frîncu 

17.  

G4Media 

https://www.g4media.ro/expert-fluxurile-de-

deseuri-care-mergeau-anterior-in-asia-de-sud-

Problema exporturilor de 

deșeuri spre România 
Mihaela Frîncu 
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Nr. 

crt. 

Mediatizare in presă (link articol/emisiune) și 

în mediul virtual 
Tematica Persoana 

est-se-indreapta-acum-catre-romania-bulgaria-

si-polonia.html 

18.  

Capital 

https://www.capital.ro/romania-tinta-

exportului-ilegal-de-deseuri-din-ue-consecinte-

dezastruoase-pentru-mediu.html 

Problema exporturilor de 

deșeuri spre România 
Mihaela Frîncu 

19.  

FAKTI (Bulgaria) 

https://fakti.bg/world/603564-trabva-da-se-

regulira-iznosa-na-otpadaci-za-centralna-i-

iztochna-evropa 

Problema exporturilor de 

deșeuri spre Europa 

Centrală și de Est 

Mihaela Frîncu 

20.  

Environment Watch South East Europe 

https://environmentsee.eu/the-eu-needs-to-

regulate-waste-exports-to-central-and-eastern-

europe/ 

Problema exporturilor de 

deșeuri spre Europa 

Centrală și de Est 

Mihaela Frîncu 

21.  

Camera de Comert și Industrie a Municipiului 

București – CCIB 

https://ccib.ro/sudan-transfer-tehnologie/ 

Participarea INCDCP-

ICECHIM la România – 

Sudan, dezbatere online 

dedicată transferului de 

tehnologie, 13 septembrie 

2021 

 

22.  

ADR SUD-MUNTENIA 

https://www.adrmuntenia.ro/import-

workshop-organizat-de-adr-sud-muntenia-in-

cadrul-proiectului-sinceafc/article/1477 

Participarea INCDCP-

ICECHIM Filiala Călărași la 

Import Workshop, în cadrul 

proiectul SinCE-AFC – 

„Consolidarea spiritului 

antreprenorial al IMM-urilor 

din lanțul agroalimentar în 

tranziția către economia 

circulară” 

 

23.  

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

https://www.research.gov.ro/ro/articol/5468/

pentru-chimie-i-petrochimie-icechim-bucure-ti-

organizeaza-ce-a-de-a-xvii-a-edi-ie-a-

simpozionului-interna-ional-priorita-ile-chimiei-

pentru-o-dezvoltare-durabila-priochem 

Organizarea celei de-a XVII-

a ediție a Simpozionului 

Internațional “Prioritățile 

chimiei pentru o dezvoltare 

durabilă” – PRIOCHEM 
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Nr. 

crt. 

Mediatizare in presă (link articol/emisiune) și 

în mediul virtual 
Tematica Persoana 

24.  

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

https://www.research.gov.ro/ro/articol/5488/

minister-comunicare-medaliatele-noastre-de-

la-salonul-interna-ional-de-inven-ii-i-inova-ii-

traian-vuia-2021 

Participarea INCDCP-

ICECHIM la Salonul 

Internațional de Invenții și 

Inovații „TRAIAN VUIA – 

2021” 

- 

25.  

Express de Dunăre 

https://www.expressdedunare.ro/sapte-

medalii-galatene-la-invent-2021/ 

Participarea INCDCP-

ICECHIM la Ugal Invent 2021 
- 

26.  

Observator de Călărași: 

https://observatorcl.info/adr-sud-muntenia-a-

organizat-cea-de-a-cincea-intalnire-a-

stakeholderilor-proiectului-since-afc/ 

Participarea INCDCP-

ICECHIM Filiala Călărași la 

cea de-a cincea întâlnire a 

stakeholderilor proiectului 

SinCE-AFC  organizată de 

ADR Sud Muntenia 

- 

27.  

https://www.einformatii.ro/stire/actualitate/

6/45846/universitatea-de-stiinte-agronomice-

si-medicina-veterinara-din-bucuresti-si-a-

deschis-portile-recent/0/ 

AMRITA, un produs tri-

biotic, rezultat al 

colaborarii ICECHIM/USAMV 

/Laboratoarele 

Medica/ProNatura 

- 

28.  

Web site Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației: 

https://www.mdlpa.ro/subarticles/5/mdlpapo

r214milioane 

Proiectul „Dezvoltare prin 

inovare” al Filialei Călărași 

– INCDCP-ICECHIM 

 

29.  

Observator de Călărași: 

https://observatorcl.info/icechim-filiala-

calarasi-va-beneficia-de-726-000-de-lei-pentru-

proiectul-dezvoltare-prin-inovare/ 

Proiectul „Dezvoltare prin 

inovare” al Filialei Călărași 

– INCDCP-ICECHIM 

= 

 INCDCP-ICECHIM beneficiază și de expunere în mediul economic, prin 

calitatea de membru a Camerei de Comerț și Industrie București (Fig. 8.1.), d-na Dr. 

Biochim. Mihaela Doni, Director General al ICECHIM, îndeplinind și rolul vice-

președinte al Secției pentru Cercetare-Dezvoltare CCIB.  
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Fig. 8.1. INCDCP-ICECHIM, membru al CCIB 

În această calitate, reprezentanți ai INCDCP-ICECHIM au participat la 

Dezbaterea online dedicată transferului de tehnologie, România – Sudan, organizată 

în data de 13 septembrie 2021 (https://ccib.ro/sudan-transfer-tehnologie/).  

INCDCP-ICECHIM a fost prezent în spațiul public atât prin intermediul noului 

site web (site bilingv, care permite atât prezentarea preocupărilor și a resursei 

umane și materiale a echipelor de cercetare, cât și a principalelor rezultate obținute 

- Fig. 8.2), precum și printr-o prezență crescută în social media. 

 

Fig. 8.2. Aspectul site-ului web www.icechim.ro 

 În ceea ce privește prezența în social media, aceasta s-a realizat pe 

platformele Facebook și Twitter, atât prin intermediul unor conturi instituționale 

(https://www.facebook.com/INCDCP.ICECHIM, 

https://www.facebook.com/icechim.ro, https://twitter.com/INCDCP_ICECHIM sau 

https://twitter.com/IcechimCalarasi), a conturilor diverselor grupuri de cercetare 

(https://www.facebook.com/EmNanoICECHIM/, 

https://www.facebook.com/HSicechim, https://twitter.com/EmNanoICECHIM) sau 

https://ccib.ro/sudan-transfer-tehnologie/
http://www.icechim.ro/
https://www.facebook.com/INCDCP.ICECHIM
https://www.facebook.com/icechim/
https://twitter.com/INCDCP_ICECHIM
https://twitter.com/IcechimCalarasi
https://www.facebook.com/EmNanoICECHIM/
https://www.facebook.com/HSicechim
https://twitter.com/EmNanoICECHIM
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asociate unor proiecte de cercetare 

(https://www.facebook.com/ABCEnergieICECHIM, 

https://www.facebook.com/Project-Convert-Si-2334818080129438/, 

https://twitter.com/EXCornsEED). Utilizarea acestor noi instrumente de 

comunicare a dus la diseminarea mesajului institutului și a realizărilor sale în rândul 

unei noi generații aparținând publicului larg, dar și la realizarea unei mai strânse 

conexiuni cu comunitatea științifică, evenimentele organizate de INCDCP-ICECHIM 

fiind mediatizate inclusiv pe această cale de către personalitățile invitate 

(https://twitter.com/ArbenMerkoci/status/1397833616403611648) (Figura 8.2).  

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.3. Activitate în Social media a ICECHIM 

https://www.facebook.com/ABCEnergieICECHIM
https://www.facebook.com/Project-Convert-Si-2334818080129438/
https://twitter.com/EXCornsEED
https://twitter.com/ArbenMerkoci/status/1397833616403611648
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Organizarea de manifestări științifice 

Tradiția Microsimpozionului ICECHIM (eveniment intern organizat anual până în 

1990, dedicat prezentărilor rezultatelor obținute de cei aproape 2000 de cercetători 

ai ICECHIM având scopul de a-i familiariza pe tinerii cercetători cu rigorile unei 

prezentări științifice) a fost reluată, începând cu anul 2019, prin organizarea 

workshop-ului exploratoriu “NeXT-Chem, Tehnologii inovatoare trans-

sectoriale”.  

 

Fig. 8.4. Identitatea vizuală a workshop-ului 

În condițiile impuse de restricțiile sanitare menținute și pe parcursul anului 2021, 

organizarea workshop-ului exploratoriu NeXT-Chem, tehnologii inovatoare trans-

sectoriale, ediția a III-a,  s-a realizat on-line, prin intermediul platformei Zoom, 

fiind structurată pe cele trei secțiuni devenite tradiționale. Trei personalități 

științifice au răspuns pozitiv invitației de participare cu lecții invitate, respectiv 

Prof. Arben Merkoçi (Institut Català de Nanociencia i Nanotecnologia, Barcelona, 

Spania) - Nanomaterials-based sensors for diagnostics applications, Prof. Silvana 

Andreescu (Clarkson University, Potsdam, SUA) - Advancing environmental 

sustainability through custom-designed materials and sensors, respectiv Prof. Luc 

Picton, (Université de Rouen, Franța) - Smart water-soluble polysaccharides for 

adaptative properties. De asemenea, Steve Czapko (Metler-Toledo, Columbus, SUA) 

a susținut prezentarea tehnică Safety by design: reaction calorimetry in chemical 

development. 

Fig. 8.5. Invitații care au susținut lecții invitate. De la stânga la dreapta:  

Prof. Arben Merkoçi, Prof. Silvana Andreescu, Prof. Luc Picton. 

La ediția a III-a au fost prezentate 37 de lucrări, tinerii autori (doctoranzi) 

aparținând mai multor instituții de prestigiu din țară (Institutul De Chimie Fizică "Ilie 

Murgulescu" București, Centrul de Chimie Organică "Costin D. Nenițescu" al 

Academiei Române, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale 
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Neferoase și Rare, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, 

Universitatea Politehnica din București, Universitatea din București, Universitatea 

de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Universitatea „Dunărea 

de Jos" din Galați, Universitatea Valahia din Târgoviște, și, bineînțeles, ICECHIM), 

înregistrând și prima participare din străinătate, (Université Clermont Auvergne, 

Franța). Înregistrarea integrală a manifestării este disponibilă pe canalul YouTube 

al ICECHIM, https://www.youtube.com/channel/UCpVXPchZiWOfeZvKm9-0a-g.  

Ceremonia de închidere a workshop-ului a permis și premierea celor mai bune 

prezentări (prin acordarea a trei vouchere acoperind taxa de participare la 

Simpozionul Internațional PRIOCHEM 2021, ce urmează a fi organizat în luna 

Octombrie a.c.), dar și prin acordarea a trei mențiuni speciale: 

- Premiul special NeXT-Chem: Andreea Afilipoaei (ICECHIM/Universitatea 

Politehnica din București), Luminița Dimitriu (ICECHIM/USAMV București), 

Maria-Eliza Pușcașu (IMNR); 

- Mențiuni: Ancuța Dinu (Iacob) (Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați), 

Claudiu Eduard Rizescu (ICECHIM), Iulia Elena Neblea (ICECHIM). 

 

Fig. 8.6. Gazdele workshop-ului NeXT-Chem 2021: de la stânga la dreapta – Dr. 

Biochim. Mihaela DONI, Director General; Dr. Habil. Florin OANCEA, Director 

Științific; Dr. Habil. Radu Claudiu FIERĂSCU, Director Tehnic; Dr. Ing. Andrei 

SÂRBU, Președinte Filiala 3 – Societatea de Chimie din România 

Deschiderea manifestată de colegii noștri din institutele de cercetare, 

precum și din școlile doctorale ne permite să sperăm că, în anii următori, workshop-

ul NeXT-Chem va deveni o manifestare științifică de referință pentru tinerii 

doctoranzi, care să le permită dezvoltarea abilităților necesare pentru construirea 

unei cariere de succes în cercetare. Plecând de la filozofia centrală a ICECHIM, 

menținută pe parcursul a decenii, care are în centrul său formarea continuă de 

cercetători de înaltă ținută, ne dorim ca atât schimbul de experiență între colegi de 

generație, dar și lecțiile invitate susținute de personalități recunoscute 

internațional, să contribuie la dezvoltarea resursei umane, atât la nivelul ICECHIM, 

cât și la nivelul întregului sistem național de CDI.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCpVXPchZiWOfeZvKm9-0a-g
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In perioada 27-29 Octombrie 2021, INCDCP-ICECHIM a organizat cea de-a XVII-

a ediție a simpozionului internațional “Prioritățile chimiei pentru o dezvoltare 

durabila” – PRIOCHEM XVII, co-organizat împreună cu Societatea de Chimie din 

Romania.  

Simpozionul a reunit specialiști recunoscuți din țară și din străinătate, fiind  

organizat pe trei secțiuni: 

➢ Materiale multifuncționale și nanocompozite  

➢ Bioresurse si biotehnologii 

➢ Inginerie chimică, protecția mediului și a patrimoniului cultural.  

În cadrul celor trei secțiuni au fost cuprinse 26 de prezentări orale și 74 de 

prezentări poster. Simpozionul a inclus si doua workshop-uri, 7 prezentări plenare si 

6 prelegeri, susținute de personalități științifice invitate: 

➢ Workshop-uri: 

✓ Plant biostimulants for an enhanced sustainability of high residues 

farming system 

✓ Closing the loop in the bioeconomy value chains with next-

generation nanomaterials 

➢ Prezentări plenare: 

✓ Luc PICTON- Hydrogels based on polysaccharides grafted ferulic 

acid: a biomimetic approach 

✓ Elwira Zofia SIENIAWSKA- Bioinformatics supported liquid 

chromatography – mass spectrometry for characterization of 

bacterial metabolites 

✓ Florin OANCEA- Development of safe nanoagrochemicals – the 

nanoporous route 

✓ Anton FICAI- Porous materials as platforms for the delivery of 

polyphenols 

✓ Silvana ANDREESCU - Engineering materials and sensors for 

sustainable environmental systems 

✓ Arben MERKOÇI - Nanobiosensors for point-of-care diagnostics 

applications 

✓ Madalina TUDORACHE - Lipase enzyme for biomass valorization 

➢ Prelegeri: 

✓ Boyko Tsyntsarski - Carbon materials for hydrogen storage and 

production 

✓ Leonard Stoica - Applications of conductive polymers in medical 

field 

✓ Petronela Fotea - The importance of investigations in the 

conservation and restoration of the national cultural heritage. 

Mobile cultural heritage and historical monuments 
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✓ Ion Fratilescu - Recovery of waste industrial waters containing Red 

Congo by multifunctionalized mesoporous silica nanomaterials 

✓ Florin Oancea - Bioaccumulation potential of selenium 

nanoparticles 

✓ Andrei Victor Sandu - Burned clay ceramics used in water treatment 

La simpozion, desfășurat exclusiv online prin intermediul platformei Zoom, au 

luat parte peste 100 de participanți din Romania, Franța, Polonia, Spania, Statele 

Unite ale Americii, Bulgaria si Germania afiliați unor instituții de cercetare și 

învățământ superior, precum si din mediul economic. 

În cadrul simpozionului au fost acordate premii atât din partea ICECHIM, cat si 

din partea Societății de Chimie din România (SChR): 

- Marele premiu PRIOCHEM 2021 (1000 lei si voucher de participare PRIOCHEM 

2022): Maria-Eliza Puscasu (IMNR) 

- Premii in cadrul sectiunilor (500 lei si voucher de participare PRIOCHEM 2022): 

Gabriela Petrisor (UPB), Ioana Silvia Hosu (ICECHIM), Laura Andrei (UPB) 

- Mențiuni din cadrul prezentărilor poster (constând intr-un voucher de 

participare PRIOCHEM 2022) – Andreea-Maria Pirvu (ICECHIM), Irina-Gabriela 

Voinea (UPB), Cistian Moisa (U. Aurel Vlaicu, Arad)  

- Premiul SChR (in valoare de 450 lei) – Alice Podaru – UPB 

De asemenea, pentru încurajarea intervenției participanților in cadrul 

întâlnirilor, a fost instituit un premiu pentru activitatea din cadrul secțiunilor, 

acordat anul acesta doamnei Anca Roseanu (IBAR), constând într-un voucher de 

participare PRIOCHEM 2022. 

 

Fig. 8.7. Identitatea vizuală PRIOCHEM 2021 
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Fig. 8.8. Imagini din timpul Simpozionului 

 

Fig. 8.9. Marele Premiului PRIOCHEM 2021. 

Rezumatele lucrărilor prezentate au fost publicate în Chemistry Proceedings 

(MDPI), https://www.mdpi.com/journal/chemproc. 

Lucrările simpozionului au fost încărcate pe canalul YouTube al ICECHIM, fiind 

disponibile la adresa 

https://www.youtube.com/watch?v=msOCeRQ2RqA&ab_channel=INCDCPICECHIM, 
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respectiv 

https://www.youtube.com/watch?v=SxwxKghtRBo&ab_channel=INCDCPICECHIM.   

De asemenea, rezumatele lucrărilor prezentate în cadrul Simpozionului au 

fost publicate în cadrul volumului “The International Symposium PRIOrities of 

CHEMistry for a sustainable development – Book of Abstracts”, ISSN-L 2601 – 4181, 

publicație editată de INCDCP-ICECHIM cu ocazia simpozionului, ajunsă la nr. 17. 

  
Fig. 8.10. PRIOCHEM – Book of Abstracts 
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9. Prezentarea gradului de atingere a obiectivelor stabilite prin 

strategia de dezvoltare a INCD pentru perioada de acreditare 

(certificare). 

  Direcțiile strategice de dezvoltare, conform strategiei INCDCP-ICECHIM, sunt 

definite astfel: 

➢ DS1. Promovarea excelenței în cercetarea interdisciplinară și diseminarea 

rezultatelor la nivel regional, european și internațional, prin gruparea echipelor 

de cercetare ale INCDCP-ICECHIM pe axe de competență care corespund 

domeniilor de nișă identificate, încurajarea cercetării multi-, inter- și trans-

disciplinare și stimularea parteneriatului complementar cu entități de cercetare 

și cu IMM-uri. 

➢ DS2. Asumarea unui rol activ ca reper național de promovare a excelenței în 

domeniile de CD ale ICECHIM și integrarea în ERA, prin intensificarea activității 

institutului ca punct de contact pentru inițiativele europene de interes, 

participare activă la evenimentele științifice, discuțiile/ dezbaterile științifice 

și tehnologice, stimularea participării personalului în comisiile de experți, 

precum și prin participarea la furnizarea către administrația centrală sau locală 

de cunoștințe, know-how, date, tehnologii, servicii sau studii și analize 

strategice în domeniul chimiei durabile.  

➢ DS3. Consolidarea cercetării strategice în zonele de nișă, pe subiectele de 

interes pentru IMM-uri, realizată prin dezvoltarea unei foi de parcurs a cercetării 

tehnologice, dezvoltării și inovării din INCDCP-ICECHIM, prin întâlniri cu experții 

din industrie și cu autoritățile publice centrale, incluzând și o politică de 

exploatare a oportunităților oferite de programele ERA specifice (Horizon 

Europe, Eureka/Eurostar, Parteneriatul European pentru Inovare, FEDR), 

elaborarea unui studiu de prognoză a dezvoltării domeniilor trans-sectoriale în 

care este implicată chimia (concentrată pe zonele prioritare definite de H2020 

și Horizon Europe, Acțiuni COST, etc.), consolidarea aportului activității CDI din 

INCDPCP-ICECHIM și creșterea vizibilității sale prin interacțiuni cu specialiști 

experimentați, schimb de experiență, bune practici și subiecte importante 

pentru cercetările aplicate.  

➢ DS4. Creșterea vizibilității în zonele de nișă a competențelor, prin 

îmbunătățirea atât a activității de publicare, cât și a activității de brevetare. 

Rezultatele cercetărilor sunt supuse de obicei atât brevetării, cât și publicării. 

Măsurile care sunt luate la nivelul ICECHIM au ca scop echilibrarea intereselor 

tuturor părților și maximizarea producției de lucrări de calitate și brevete. 

Măsurile acestui obiectiv includ recompense, în cuantumul maxim permis de 

lege, pentru autorii brevetelor valorificate (licențiere/cedare) sau incluse în 
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capitalul social al societăților subordonate, înființate pe baza brevetelor prin 

parteneriat public-privat. 

➢ DS5. Actualizarea planului strategic de protejare a proprietății intelectuale a 

ICECHIM la nivel european - ICECHIM a dovedit o activitate semnificativă în ceea 

ce privește invențiile, ceea ce a generat un număr important de brevete și cereri 

de brevet, inclusiv la nivel internațional. Setul de măsuri incluse în acest plan 

de dezvoltare, vizează actualizarea procedurilor existente în institut conform 

bunelor practici existente la nivel european în legătură cu proprietatea 

intelectuală.  

În urmărirea acestor acțiuni strategice, au fost stabilite ca obiective generale, 

contribuția la dezvoltare economică (în special prin suportul acordat specializării 

inteligente) și contribuția la dezvoltarea cunoașterii și formarea de noi cercetători, 

deziderate care sunt realizate prin atingerea următoarelor obiective specifice: 

✓ valorificarea și difuzarea cunoștințelor și rezultatelor de cercetare prin 

creșterea producției științifice și a calității acesteia și accentuarea 

transferului tehnologic;  

✓ acordarea de servicii științifice și tehnologice de înalt nivel în domenii 

prioritare prin continua dezvoltare a infrastructurii și a resursei umane; 

✓ consolidarea colaborărilor și parteneriatelor cu mediul economic prin 

realizarea de proiecte în parteneriat, contracte directe, dezvoltarea de 

start-up-uri inovative și spin-off-uri;  

✓ creșterea gradului de implicare și vizibilitate pe plan internațional prin 

participarea la proiecte de cercetare internaționale, stagii de lucru în 

străinătate și publicarea în reviste ISI Top 10%. 

  Direcțiile științifice prioritare actuale sunt rezultate din conexarea provocărilor 

domeniilor de specializare inteligentă din Strategia Națională CDI, cu profilul, 

structura  și istoricul INCDCP-ICECHIM.  

Comisia de experți internaționali care a realizat raportul privind evaluarea şi 

clasificarea în vederea certificării INCDCP-ICECHIM în 2012 a avut următoarele 

recomandări: 

✓ Creșterea vizibilității internaționale prin publicarea de lucrări în reviste 

cu factor de impact mare; 

✓ Îmbunătățirea depunerii brevetelor de invenții (prin protejarea 

domeniilor si nu a rezultatelor punctuale) folosind serviciile oferite de 

către consultanți specializați in protejarea proprietății intelectuale; 
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✓ Concentrarea cercetătorilor în echipe de cercetare în domenii cheie 

sub conducerea unor lideri cu experiența științifica dovedită în domeniu; 

✓ Calitatea instruirii tinerilor cercetători trebuie îmbunătățita prin 

obținerea de către cercetătorii cu rezultate din institut a titlului de 

conducători abilitați pentru coordonarea tezelor de doctorat în cadrul 

instituției. 

Gradul de atingere a obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare a INCDCP-

ICECHIM este de 100 %. La această evoluție pozitivă au contribuit: 

✓ Implementarea a 10 Proiecte Complexe PCCDI, dintre care 6 în 

coordonare, prin care au fost create peste 40 noi posturi de cercetători 

tineri și s-a dinamizat activitatea din cadrul echipelor de cercetare ale 

INCDCP-ICECHIM; 

✓ Implementarea unui număr ridicat de proiecte naționale, atât în 

cadrul P1 - Dezvoltarea sistemului național de CD, Subprogramul 1.1. 

Resursa umană, cât și în cadrul P2 - Creșterea competitivității economiei 

românești prin CDI, Subprogramul 2.1, Competitivitate prin cercetare, 

dezvoltare şi inovare, care au permis, pe de o parte, creșterea nivelului 

de instruire a tinerilor cercetători, iar pe de altă parte, creșterea 

vizibilității cercetătorilor seniori și coagularea echipelor de cercetare 

pentru realizarea şi testarea modelelor demonstrative (funcţionale, 

experimentale) pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii 

noi sau cu îmbunătăţiri semnificative din domenii de specializare 

inteligentă sau de prioritate publică, dar și în vederea oferirii de 

răspunsuri adecvate la solicitările mediului economic pentru asimilarea 

rezultatelor CDI şi transferul acestor rezultate către piaţă; 

✓ Un rol important în creșterea nivelului de instruire a tinerilor cercetători 

l-a avut și existența conducătorilor de doctorat în cadrul ICECHIM, ceea 

ce a permis desfășurarea studiilor doctorale pe temele de interes ale 

institutului. 

Această îndeplinire a obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare a INCDCP-

ICECHIM a fost confirmată și prin obținerea unui scor de 97 puncte la evaluarea care a 

avut loc în urma vizitei în vederea acreditării pentru activitatea de CDI care a fost 

efectuată în data de 22.11.2019 de către echipa de experți desemnată de ministerul 

coordonator. În urma obținerii unui punctaj mai mare de 95 puncte, INCDCP-ICECHIM 

a obținut acreditarea pentru o perioadă de 5 ani conform Ordinului MEC nr. 

5755/06.01.2020. 
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De asemenea, este prevăzută continuarea finanțării, prin proiectul 15PFE/2021 

a măsurilor din Planul de dezvoltare instituțională, al cărui scop final este edificarea 

unui institut de excelență, care să contribuie la dezvoltarea științifică şi tehnologică a 

societății prin transferul cunoștințelor către sectorul productiv, adaptarea activităților 

de cercetare-dezvoltare la cerințele societății, oferirea de soluții la problemele din 

domeniul chimiei și promovarea instruirii personalului calificat, pentru a lega sistemul 

de cercetare și mediul de afaceri. 

9.1. Îmbunătățirea depunerii  cererilor de brevete de invenții, prin 

protejarea domeniilor si nu a rezultatelor punctuale 

INCDCP-ICECHIM a dovedit o activitate semnificativă în ceea ce privește 

invențiile, ceea ce a generat un număr important de brevete și cereri de brevet, inclusiv 

la nivel internațional. Setul coerent de măsuri, incluse în planul de dezvoltare, vizează 

actualizarea procedurilor existente în INCDCP-ICECHIM conform bunelor practici 

existente la nivel european în legătură cu Proprietatea Intelectuală (PI). Comisia de 

experți a recomandat implementarea acestei măsuri prin utilizarea serviciilor oferite 

de către consultanți specializați in protejarea proprietății intelectuale. Întrucât nu au 

fost disponibile până în prezent fonduri pentru o astfel de abordare, la nivelul 

institutului s-a procedat la: (i) continua perfecționare a  serviciilor oferite de 

Compartimentul de protecție intelectuală în această direcție și (ii) includerea în cadrul 

proiectului de transfer de cunoaștere ”Procedee secvențiale de închidere a  fluxurilor 

laterale din bioeconomie şi (bio)produse inovative rezultate din acestea – SECVENT” a 

unui serviciu oferit de consultanți pentru îmbunătățirea suplimentară a depunerii 

brevetelor de invenție. 

Acestor măsuri li s-au asociat altele destinate îmbunătățirii  depunerii cererilor 

de brevet de invenție, respectiv: 

✓ Actualizarea politicii existente privind PI din INCDCP-ICECHIM ca parte a 

strategiei și misiunii pe termen lung a unei organizații publice de cercetare, și 

diseminarea acesteia în mare măsură, concomitent cu stabilirea unui punct de 

contact responsabil unic; 

✓ Actualizarea regulilor și a procedurilor privind cu precădere dezvăluirea noilor 

idei de interes comercial potențial, dreptul de proprietate asupra rezultatelor 

cercetării, evidența și arhivarea înregistrărilor, managementul conflictelor de 

interese; 

✓ Promovarea identificării, exploatării și, unde este adecvat, a protecției 

proprietății intelectuale, în conformitate cu strategia și misiunea Institutului și 

cu privire la maximizarea beneficiilor socio-economice; 
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✓ Oferirea recompenselor corespunzătoare pentru implicarea personalului 

relevant în implementarea politicii PI. Astfel de recompense nu trebuie să fie 

doar de natură financiară, ci de asemenea trebuie să promoveze evoluția în 

carieră, având în vedere aspectele de transfer al cunoștințelor și proprietății 

intelectuale în procedurile de evaluare internă, în plus față de criteriile 

referitoare la lucrările științifice; 

✓ Instruirea personalului responsabil pentru managementul PI; 

✓ Creșterea conștientizării și a cunoștințelor de bază privind proprietatea 

intelectuală și transferul de cunoștințe prin intermediul acțiunilor de instruire a 

personalului din cercetare; 

✓ Crearea unui portofoliu coerent de proprietate intelectuală de către Institut, 

pentru stabilirea unui cadru pentru o exploatare ușoară; 

✓ Monitorizarea activității de protecție a PI și a realizărilor aferente, precum și 

publicarea raportului de monitorizare; 

✓ Clarificarea problemelor privind PI (pre-existentă / Background, asociată 

obiectivelor proiectului / Foreground și reieșită din proiect, dar neasociată 

obiectivelor proiectului / Sideground) din cadrul proiectelor de cercetare în 

colaborare la nivel de  directori de proiect cât mai devreme în cursul 

implementării, ideal înainte de începerea acestora. 

Exemple concrete prin care s-a realizat protejarea domeniilor de competență 

ale INCDCP-ICECHIM prin depunerea unor cereri de brevet înrudite și/sau a unor cereri 

de brevet extinse sunt: obținerea de nanoparticulele destinate protecției mediului sau 

a patrimoniului,  producerea de biostimulanți pentru plante din ingrediente active 

extrase din fluxuri laterale agro-industriale, adsorbanți de CO2 cu utilizări în producerea  

biometanului și a hidrogenului albastru. 

9.2. Creșterea vizibilității internaționale prin publicarea de lucrări in reviste 

cu factor de impact mare 

La nivelul institutului au fost întreprinse o serie de acțiuni destinate 

îmbunătățirii activității de publicare a cercetătorilor din cadrul INCDCP-ICECHIM. 

ICECHIM este membru fondator al Asociației Universităților, Institutelor de Cercetare – 

Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România ANELIS PLUS, participând 

în ultimii 5 ani la cele două proiecte de acces la resursele electronice de informare 

documentare prin achiziția de baze de date / platforme fulltext şi baze de date 

bibliografice și bibliometric. Inițial accesul a fost la ISI Thompson Web of Science, 

Science Direct, Springer și ProQuest. Din 2017 accesul s-a extins și la Scopus, ACS, Wiley 
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și Nature. S-a realizat inclusiv asigurarea accesului mobil la publicații şi baze de date 

internaționale on-line. 

Au fost realizate sesiuni de instruire privind utilizarea  și valorificarea tuturor 

funcțiilor  asociate bazelor de date și platformelor la care a fost achiziționat accesul. 

Un exemplu este EndNoteTM, pentru gestionarea utilizării referințelor bibliografice, 

inclusiv a plug-in-ul EndNote Web Cite-While-You-Write, pentru a insera referințe şi 

pentru a edita citate şi bibliografii în timpul scrierii lucrările în Word. Un alt exemplu 

este cel al  platformei Epedia – enformation, prin care se primește asistență în vederea 

publicării, inclusiv în regim Open Access, și servicii de corectură, editare și formatare 

a materialului în vederea publicării. 

Consiliul Științific a adoptat factorul de impact al articolelor publicate ca un 

criteriu major pentru evaluarea activității profesionale a cercetătorilor. De asemenea, 

articolele publicate se departajează în funcție de  poziția acestora în cadrul unor 

domenii. Lucrările publicate în reviste cotate în primul sfert (Q1 – zona roșie) au o 

pondere mai mare la evaluarea activități decât cele de pe sfertul al doilea (Q2 – zona 

galbenă).  

Toate aceste măsuri s-au reflectat în evoluția anuală crescătoare a numărului 

de lucrări publicate indexate WoS și a factorului de impact cumulat al acestora, în 

ultimii 7 ani. Reculurile din anii 2014 și 2016 sunt asociate organizării în valuri a 

competițiilor pentru proiectele PN2, respectiv PN3, care afectează procesul de 

redactare și finalizare a articolelor (Un proiect depus în calitate de director de proiect  

/ coordonator înseamnă  un articol mai puțin scris).  

Un alt aspect relevant pentru creșterea continuă a calității articolelor publicare 

este dat de faptul că în prezent autorii articolelor premiate (practic din primele 50% 

reviste ale unui domeniu) fac parte din toate echipele institutului.  

Creșterea factorului de impact cumulat cu peste 48 %, concomitent cu o creștere 

semnificativă a lucrărilor publicate în reviste ISI aflate în Q1 și Q2, demonstrează o 

creștere a calității și vizibilității internaționale, ca și o creștere semnificativă a 

factorului de impact al articolelor publicate. De menționat este și scăderea ponderii 

articolelor publicate în zona gri, corelat cu o creștere puternică a factorului de impact 

mediu (la peste 4). În figura 9.1 este redată ponderea publicațiilor din cele trei 

categorii (Q1 – zona roșie, Q2 – zona galbenă, Q3-Q4 – zona gri), precum și factorul 

mediu de impact al lucrărilor, pe cele trei zone. De asemenea, se poate observa și o 

creștere a factorilor medii de impact, atât pentru lucrările publicate în reviste Q1, cât 

și pentru lucrările publicate în reviste Q2, concomitent cu păstrarea constantă a 

factorului mediu de impact pentru lucrările publicate în reviste Q3+Q4. 



INCDCP-ICECHIM – RAPORT DE ACTIVITATE 2021 

  
 

Pagina 328 din 351 
 

 

Fig. 9.1. Ponderea lucrărilor ISI publicate, pe cele trei zone analizate 

Factorul de impact mediu a crescut de aproximativ 3,0 în 2020 la peste 4 

(4,015) în 2021, înregistrând astfel o creștere cu peste 33 %. 

 Această tendință de creștere a calității este vizibilă și dacă se analizează evoluția 

numărului de lucrări premiate în cadrul apelurilor PN3 de Premiere a rezultatelor 

cercetării. Tendința este similară, de creștere a calității lucrărilor publicate, în cazul 

competiției Premierea rezultatelor cercetării – Articole înregistrându-se o creștere a 

numărului de articole premiate de peste 11%. 

Creșterea vizibilității internaționale s-a realizat și prin organizarea 

simpozioanelor internaționale de către INCDCP-ICECHIM, inclusiv a simpozionului fanion 

PRIOCHEM, a unor workshop-uri exploratorii și a unor mese rotunde dedicate unor 

subiecte diverse, toate organizate în contextul dificilului an 2021, în care existența 

restricțiilor impuse de situația pandemică a condus la o diminuare a entuziasmului 

comunității academice față de manifestările științifice.  

Acțiunile care sunt în curs pentru a susține creșterea în continuare a calității 

lucrărilor sunt cele referitoare la: (i)  perfecționarea criteriului de evaluare 

profesională, prin considerarea, alături de factorul de impact, și a poziției revistei în 

cadrul domeniului științific și (ii) implementarea sistemului open science.   

Continuarea creșterii vizibilității internaționale și a calității publicațiilor  

cercetătorilor din INCDCP-ICECHIM se va realiza potrivit cadrului strategic definit de 

noile orientări la nivelul UE. 

IFm= 1.451 

IFm= 4.964 11.58%
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9.3. Concentrarea cercetătorilor în echipe de cercetare in domenii cheie sub 

conducerea unor lideri cu experiența științifică dovedită în domeniu 

Procesul  de concentrare a fost un proces care s-a realizat treptat și continuă 

să se realizeze. Unele echipe de mici dimensiuni au fost absorbite de echipe mai mari, 

pentru a crește performanța. Astfel echipa 3 a fost preluată de echipa 11, care deși era 

mică beneficiază de experiența deosebită a liderului ei, care era, la momentul preluării 

(2017/2018) una dintre cei 3 conducători de doctorat care activau în institut. De 

asemenea, de la echipa 11 au migrat la echipa 7 doi cercetători aflați în plină 

dezvoltare profesională (ulterior devenind doi dintre cercetătorii abilitați din cadrul 

ICECHIM), unul dintre aceștia preluând conducerea echipei 7, observându-se ulterior o 

evoluție foarte bună a acestei echipe (echipa 7 fiind singura echipă din ICECHIM în care 

toți membrii au obținut calificativul Excelent în ultimii trei ani, cu un număr ridicat 

atât de proiecte implementate, cât și de articole publicate); de menționat este faptul 

că, începând cu luna iunie 2020, conducerea echipei a fost preluată de cel de-al doilea 

cercetător abilitat, în urma câștigării concursului de director tehnic de către fostul 

lider al echipei. Prin urmare, se poate constata o dezvoltare sustenabilă a echipelor 

nou-formate, confirmând astfel deciziile luate anterior. 

Echipele de cercetare cu performanță sub media pe institut au un plan de 

redresare, care implică realizarea unor proiecte subsidiare de tip C în cadrul proiectului 

POC SECVENT. Dacă în termen de 12 luni nu se obțin rezultate semnificative, care să 

contribuie decisiv la redresarea lor, echipele vor fi desființate, cu preluarea 

cercetătorilor care au performanțe peste medie de celelalte echipe. 

9.4. Obținerea abilitării de către cercetătorii  din institut 

Au fost implementate măsuri (de exemplu recunoașterea abilitării ca 

performanță profesională care se punctează în cadrul criteriilor de evaluare 

profesională) care să accelereze procesul de obținere a abilitării de către cercetători 

din institut. Au fost abilitați până în prezent dr. Doina Dimonie, dr. Florin Oancea, dr. 

Nicoleta Radu, dr. Irina Fierăscu și dr. Radu Claudiu Fierăscu. Cei 5 doctori abilitați s-

au adăugat celuilalt  conducător de doctorat din INCDCP-ICECHIM, prof. dr. Rodica-

Mariana Ion, Universitatea Valahia, Târgoviște. Începând cu anul 2020, în cadrul 

INCDCP-ICECHIM activează și dl. Prof. Univ. Dr. Vasile Lavric, conducător de doctorat 

în cadrul Universității Politehnica din București.  

De asemenea, sunt încurajați să se abiliteze toți cercetătorii din ICECHIM care 

îndeplinesc condițiile de abilitare și se pot afilia unui IOSUD deja constituit. În viitor va 

fi evaluată posibilitatea înființării propriului IOSUD al ICECHIM, în special având în 

vedere numărul mare de cercetători aflați la începutul carierei, angajați în institut. 
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10. Surse de informare și documentare din patrimoniul 

științific și tehnic al INCD. 

 

Patrimoniul științific și tehnic al INCDCP-ICECHIM cuprinde următoarele surse 

de informare și documentare:  

✓ Biblioteca INCDP-ICECHIM, care conține:   

➢ un fond de carte;  

➢ un fond de reviste românești și străine;  

➢ 11 enciclopedii, de Chimie Organică și de Chimie Anorganică 

Biblioteca INCDCP-ICECHIM are colecția completă a revistelor românești de 

specialitate din domeniul chimiei aplicate, datorită continuității în ceea ce privește 

abonamentul la:   

• Revista Materiale Plastice 

• Revista de Chimie 

Din fondul total de cărți și reviste din cadrul Bibliotecii ICECHIM (118.103 

elemente), în cadrul Catalogului electronic - Depozit instituțional al publicațiilor din 

biblioteca INCDCP – ICECHIM au fost înregistrate un număr de 6020 de cărți. 

De asemenea, în spațiul renovat pe parcursul anilor 2020 și 2021, au fost 

instalate mai multe computere de ultimă generație, aflate la dispoziția angajaților, 

atât pentru a facilita accesul instituțional la colecțiile de reviste și bazele de date 

bibliografice, precum și pentru a crea un spațiu propice pentru participarea la 

manifestările științifice on-line. Toate computerele sunt dotate cu programe software 

de interes pentru cercetători (programe de analiză și prezentare grafică a rezultatelor 

– de tipul OrginPro, programe de modelare, etc., ale căror prețuri pentru licențele 

individuale fac dificilă achiziția prin intermediul proiectelor de cercetare), având drept 

țintă transformarea spațiului Bibliotecii ICECHIM într-un spațiu de lucru, atractiv pentru 

toți cercetătorii. Amenajarea Bibliotecii ICECHIM va continua și pe parcursul anului 

2022. 
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Fig. 10.1. Aspecte din cadrul Bibliotecii ICECHIM 

✓ Arhiva tehnică ICECHIM, care conține lucrările științifice rezultate din 

contractele de cercetare. 

✓ Acces electronic la un număr mare de resurse de documentare prin asociația 

Anelis Plus 

În anul 2012 INCDCP-ICECHIM a participat în calitate de fondator la crearea 

Asociației Universităților, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare și Bibliotecilor 

Centrale Universitare – Anelis Plus, cu scopul reprezentării intereselor de informare 

și documentare a cercetătorilor, prin achiziția de resurse electronice de informare 

științifică. 

ICECHIM participă activ la desfășurarea activităților, deținând și un loc în 

Consiliul Director al acestei asociații.  

În data de 18 iulie 2017, a fost semnat, de către Asociația Anelis Plus, MDRAPFE 

și MCI, în cadrul Programului Operațional Competitivitate, contractul de finanțare 

pentru Proiectul Acces național electronic la literatura științifică pentru susținerea 

sistemului de cercetare și educație din România – Anelis Plus 2020, proiect evaluat 

în luna decembrie 2016. Proiectul a fost înregistrat la MDRAPFE (1/Axa 1/18.07.2017),  

la MCI (2063/14.07.2017) și la Asociația Anelis Plus (2160/18.07.2017). 

Prin acest Proiect, Asociația acoperă 75% din costurile totale, prin absorbția de 

fonduri nerambursabile, urmând ca procentul de 25% să fie asigurat prin cofinanțarea 

de către instituțiile membre participante în Proiect. Conform cerințelor din Ghidul 

solicitantului, proiectul a fost dezvoltat pe două componente majore, obligatorii și 

echivalente ca importanță:  

Componenta 1: Dezvoltarea unui depozit național de documente științifice, prin 

achiziția de arhive de publicații electronice de specialitate, pentru a asigura accesul 
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comunității științifice la informații care să acopere perioade extinse de timp  pe 

domenii/ tipuri de documente diverse. Aceasta componenta nu a fost obiectul 

contractelor anterioare (ANELIS și Capacități), condiție obligatorie pentru accesarea 

fondurilor nerambursabile.  

Componenta 2: Asigurarea accesului comunității științifice din România la 

resurse electronice științifice (cele mai importante platforme electronice de reviste 

științifice în format text integral din lume, astfel încât să se asigure continuitatea 

accesului la minim 60% din literatura științifică de cercetare cu factor de impact 

relevant ISI Clarivate și baze de date bibliografice și bibliometrice), în scopul susținerii 

cercetării. 

Unul dintre indicatorii de realizare prevăzuți este și numărul de arhive cu 

reviste de specialitate în text integral achiziționate. 

Instituțiile membre în Asociație au fost invitate să își exprime opțiunile 

referitoare la cele 2 componente ale noului Proiect: C1. Arhive de reviste electronice 

și cărți electronice) și C2. Acces, luând în considerare cele precizate anterior, pe baza 

ofertelor de preț transmise de editurile furnizoare. 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – 

ICECHIM București, a solicitat accesul la următoarele resurse electronice privind 

literatura științifică de cercetare, pentru anul 2021: 

1. Acces la Platforme / colecții de reviste și Baze de date bibliografice 

✓ ScienceDirect Freedom Collection, Elsevier 

✓ Wiley Journals 

✓ American Chemical Society 

✓ Web of Science - Core Collection, InCites Journal Citation Reports, Derwent 

Innovations Index, Clarivate Analytics 

✓ Nature Journals 

✓ Scopus, Elsevier 

✓ SpringerLink Journals, Springer 

✓ Oxford Journals (Free trial, octombrie – decembrie 2021) 

2. Arhive 

✓ ScienceDirect Arhive naționale 

✓ ScienceDirect Arhive curente 

✓ Springer Archives 

✓ Web of Science - Core Collection, InCites Journal Citation Reports, Derwent 

Innovations Index, Clarivate Analytics 

✓ Wiley Journals 
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3. Cărți electronice 

✓ CAB ebooks 

✓ de Gruyter ebooks 

Pentru aceste resurse  cercetătorii au acces de la calculatoarele din rețeaua 

institutului (pe bază de IP instituțional), iar un număr de 87 de cercetători au avut și 

acces mobil, pe bază de cont personal cu parolă, din diferite locații din afara 

institutului, permițând efectuarea unei documentări științifice și în timpul liber. 

Statistica accesărilor este prezentată în figura 10.2.  

 a 

 b 

Fig. 10.2. Accesul pe parcursul anului 2020 la resursele electronice disponibile: a: pe 
bază de IP instituțional; b: acces mobil. 

Se poate constata o creștere semnificativă a accesului pe bază de IP instituțional 

(>92,6%, față de anul 2020), corelată cu o ușoară creștere a accesului mobil (>7%, față 

de anul 2020). Această creștere a accesului la bazele de date prin intermediul IP-ului 

instituțional subliniază oportunitatea dezvoltării infrastructurii IT a institutului, fapt ce 

permite un volum mai mare de documentare. 
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11. Măsurile stabilite prin rapoartele organelor de control și 

modalitatea de rezolvare a acestora. 

În anul 2021 organele de control au efectuat 4 controale, derulate de Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice – București, Administrația Fiscală pentru 

Contribuabili Mijlocii, pentru urmărirea modul de derulare a proiectului POC Secvent – 

nedeductibilitate TVA (în datele de 05.01.2021, 08.04.2020, 29.06.2021, respectiv 

06.10.2021). 

În urma controalelor nu s-au constatat încălcări ale legalității și nu s-au aplicat 

sancțiuni. 
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12. Concluzii. 

În anul 2021 au fost realizate obiectivele cuprinse în Strategia de dezvoltare 

instituțională a INCDCP-ICECHIM 2019 – 2022 / 2020-2024 și în Planul anual de 

Management, prin desfășurarea cu prioritate a următoarelor activități: 

✓ Dezvoltarea resursei umane prin menținerea posturilor dedicate 

tinerilor cercetători în cadrul proiectelor complexe PCCDI 

✓ Dezvoltarea infrastructurii prin achiziționarea de aparatură de cercetare 

modernă în valoare totală de 1.796.450 lei. 

✓ Asigurarea accesului cercetătorilor la bazele de date de cercetare, prin 

cofinanțarea  cu  peste 90.000 lei a contractului de capacități ANELIS PLUS 

✓ Dezvoltarea activităților de transfer tehnologic a rezultatelor 

cercetărilor, prin Filiala INCDCP-ICECHIM-Călărași, CTT-ICECHIM București, 

Spin-off-ul SOLVAGROMED, Punctul de lucru ICECHIM de pe platforma ICPAO 

Mediaș, Clusterul AGRIBIOTECH – Călărași, Măgurele High Tech Cluster și la 

cluster-ul Start Inovare (prin Filiala Călărași) 

✓ Creșterea până la 30  contracte a numărului de contracte de cercetare 

cu  agenți economici prin intermediul proiectului POC de Transfer de 

Cunoaștere, ”Procedee secvențiale de închidere a  fluxurilor laterale din 

bioeconomie şi (bio)produse inovative rezultate din acestea – SECVENT”, ID 

Proiect: P_40_352, MySMIS: 105684, pe care ICECHIM îl implementează în 

perioada 2016 – 2022.  

✓ Îndeplinirea indicatorilor proiectelor în ceea ce privește diseminarea 

rezultatelor cercetărilor, la nivel național și internațional, prin: 

➢ publicarea a 95 de articole în reviste cotate ISI, cu un factorul de 

impact de 381,391; 

➢ publicarea a 28 articole în reviste de specialitate fără cotație ISI; 

➢ publicarea a zece capitole în cărți și a două cărți editate (una la o 

editură națională și una la o editură din străinătate); 

➢ participarea cu 188 lucrări la manifestări științifice / conferințe 

internaționale  

✓ Participarea la târguri și manifestări expoziționale în vederea 

prezentării rezultatelor cercetării protejate prin cereri de brevet de invenție/ 

brevete de invenție, participare în urma căreia au fost obținute 22 medalii de 

aur,  9 medalii de argint, 1 medalie de bronz, 2 diplome de excelență, 15 
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premii speciale oferite de universități și asociații și 1 premiu oferit delegației 

ICECHIM. 

✓ Consolidarea cercetării strategice pe zona de nișă, pe subiectele de 

interes pentru IMM-uri prin dezvoltarea unei programări a cercetării 

tehnologice, dezvoltării și inovației din INCDCP-ICECHIM pentru identificarea 

celor mai promițătoare și convingătoare direcții de cercetare, precum și prin 

participarea la proiectele POR, atât în calitate de beneficiar, cât și în calitate 

de prestator de servicii de cercetare; 

✓ Depunerea de proiecte,  20 proiecte internaționale (H2020, ERA.NET, 

ERAMIN, Eurostat/ Eureka, FORSKER21, ERC-2021, F-ENUTC-2021, HORIZON-

CL6, COST, ERASMUS, COSME, Norway Grants) și 197 proiecte naționale (6 

propuneri în cadrul competiției Proiecte de Cercetare Postdoctorală - PD; 8 

propuneri în cadrul competiției Proiecte de cercetare pentru stimularea 

tinerelor echipe independente - TE; 1 propunere în cadrul competiției Proiecte 

de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI - PFE-

CDI; 74 de propuneri în cadrul competiției Proiect experimental demonstrative 

- PED; 15 propuneri în cadrul competiției Transfer la operatorul economic - 

PTE; 7 propuneri în cadrul competiției Cercetare fundamentală și de frontieră, 

Proiecte de cercetare exploratorie - PCE; 1 propunere POR/824/1/1; 85 de 

proiecte în competiția Premierea rezultatelor cercetării) 

✓ Protejarea rezultatelor cercetărilor proprii prin activități de brevetare, 

prin creșterea numărului de brevete / cereri de brevete de invenție naționale 

și internaționale: 

o 30 cereri de brevete înregistrate la OSIM cu titular ICECHIM  

o 17 brevete acordate de OSIM 

✓ Organizarea celei de-a XVII-a ediții consecutive a Simpozionului 

Internațional „PRIORITĂŢILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ” 

PRIOCHEM 2021 

✓ Organizarea workshop-ului exploratoriu NeXT-Chem, tehnologii 

inovatoare trans-sectoriale, ediția a III-a; începând cu anul 2021, workshop-

ul a fost deschis participării tinerilor cercetători din afara institutului, țintind 

a fi o manifestare științifică de referință pentru doctoranzi. 

 



INCDCP-ICECHIM – RAPORT DE ACTIVITATE 2021 

  
 

Pagina 338 din 351 
 

13. Perspective/priorități pentru perioada următoarea de 

raportare1. 

 

Prioritățile pentru perioada imediat următoare sunt determinate de Planul 

strategic de dezvoltare pentru 2020 – 2024 al INCDCP-ICECHIM prezentat la vizita 

comisiei de experți în vederea acreditării pentru activitatea de CDI din noiembrie 2019, 

și anume: 

1) Creșterea calității și a numărului propunerilor de proiecte depuse la diverse 

programe pentru sprijinirea capacității de dezvoltare instituțională și investiții pentru 

modernizarea/ îmbunătățirea infrastructurii, cum ar fi: proiectele de finanțare a 

excelenței și cele similare pentru perioada 2021-2027, Programul Operațional 

Competitivitate referitor la proiectele de investiții în capacitățile CDI (inclusiv a celor 

administrative), Capacități/ Suport și la acțiuni de coordonare pentru regiunile 

convergente ale UE, din “Orizont Europa”(acțiune intenționând reducerea punctelor 

slabe, sinergia/ intensificarea punctelor forte, și utilizarea oportunităților); 

2) Intensificarea transferului tehnologic, inclusiv a transferului tehnologic către 

IMM-uri grupate în clustere, care ar putea utiliza platforme industriale restructurate 

pentru dezvoltarea unor parcuri tehnologice (acțiune care transformă amenințările în 

oportunități și utilizarea oportunităților); 

3) Dezvoltarea relațiilor cu entitățile naționale și europene de cercetare (și 

educație), dezvoltând parteneriate strategice și lărgirea semnificativă a rețelelor de 

cercetare în care este inclus INCDCP-ICECHIM (acțiune care intenționează să transforme 

punctele slabe în puncte tari și să intensifice punctele tari). 

4) Dezvoltarea laboratoarelor acreditate ca laboratoare de referință la nivel 

național (acțiune care urmează să intensifice punctele tari și să valorifice 

oportunitățile). 

 Obiectivele generale ale activităților CDI desfășurate în cadrul INCDCP-ICECHIM 

sunt în consonanță cu cele prevăzute în reglementările strategice deja menționate, 

precum Programul „HORIZON Europe” și strategiile naționale  CDI și de specializare 

inteligentă.  Aceste obiective generale sunt ilustrate și în schema prezentată în fig. 2.4 

(pag. 12 a prezentului raport) și se referă la rolurile majore ale unui institut de 

cercetare: creșterea competitivității economiei prin inovare; creșterea contribuției la 

progresul cunoașterii de frontieră; creșterea rolului științei în societate. 

 Obiectivele specifice ale Planului de dezvoltare instituțională al INCDCP-

 
1 în conformitate cu strategia și programul de dezvoltare al INCD 
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ICECHIM sunt: 

(i) valorificarea și difuzarea cunoștințelor și rezultatelor de cercetare prin 

creșterea producției științifice și a calității acesteia, precum și accentuarea 

transferului tehnologic; 

(ii) acordarea de servicii științifice și tehnologice de înalt nivel în domenii 

prioritare atât pentru mediul economic, cât și pentru societate, prin 

continua dezvoltare a infrastructurii și a resursei umane; 

(iii) consolidarea colaborărilor și parteneriatelor cu mediul economic privat prin 

realizarea de proiecte în parteneriat, contracte directe, utilizarea 

instrumentelor de finanțare a transferului de cunoaștere și sprijinirea 

dezvoltării start-up-urilor inovative și a spin-off-urilor; 

(iv) creșterea gradului de implicare și vizibilitate pe plan internațional prin 

participarea la proiecte de cercetare internaționale, stagii de lucru în 

străinătate și stimularea (co)publicării în cele mai citate 10% publicații din 

baze de date consacrate. 

De asemenea, în 2022 va fi aprobată Strategia Națională de Cercetare – 

Dezvoltare – Inovare pentru 2022-2027 și pentru noul instrument de finanțare, Planul 

Național de Cercetare-Dezvoltare-Inovare IV – PNCDI IV / PN4, la care ICECHIM își 

propune să participe în mod activ. In același timp noul Program – Cadru de Cercetare-

Dezvoltare-Inovare al Uniunii Europene, Horizon Europe, este în curs de implementare.    

Aceste perspective determină prioritățile. Pentru a face față tuturor acestor 

provocări este necesară creșterea capacității şi performanţei în plan ştiinţific şi/sau 

tehnic, precum şi a impactului şi a eficienţei economice şi sociale a activităţilor de 

cercetare-dezvoltare desfăşurate de INCDCP-ICECHIM. Pentru accelerarea adaptării 

mediului intern de cercetare la noile cerințe vor fi implementate o serie de măsuri, 

respectiv: (i) stimularea apariției de noi direcții de cercetare, (ii) gruparea activității 

cercetătorilor pe axele de coagulare de nișă (Bio-economia, inclusiv bio-nano-

tehnologia, Eco-nanotehnologii și materiale, Nanotehnologii emergente); (iii) formarea 

de parteneriate durabile, în legătură și cu prioritățile naționale și cu Programele UE și 

(iv) stimularea transferului tehnologic și de cunoștințe. 

Măsuri de stimulare a apariției unor noi direcții de cercetare. Aceste măsuri 

implică stagii de lucru la instituții partenere; organizarea anuală a unui workshop 

exploratoriu pe tematica tehnologiilor inovative trans-sectoriale și interdisciplinare, cu 

invitarea unor personalități științifice reprezentative; asigurarea accesului la publicații 

și baze de date; intensificarea legăturilor de colaborare cu societățile comerciale lider 

din domeniu, inclusiv schimbul de personal.  In conformitate cu recomandările Comisia 

de experți evaluatori care a realizat raportul privind evaluarea și clasificarea în vederea 

certificării a INCDCP-ICECHIM, se va realiza îmbunătățirea depunerii brevetelor de 
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invenții, prin protejarea domeniilor și nu a rezultatelor punctuale, folosind serviciile 

oferite de către consultanți specializați in protejarea proprietății intelectuale. O astfel 

de abordare, în care accentul se va pune pe extinderea limitelor și a întinderii 

proprietății intelectuale revendicate, va reprezenta și o modalitate de stimulare a 

apariției unor noi direcții de cercetare, prin care să se extindă și să se generalizeze 

soluțiile punctuale. De asemenea sprijinul unor consilieri în proprietate intelectuală 

profesioniști va determina o mai bună prezentare a noutății și originalității soluțiilor 

tehnice, cu o descriere adecvată a pasului inventiv, pentru obținerea rapidă și sigură 

de titluri de proprietate naționale (OSIM) și internaționale (EPO, USTPO, WIPO).  

Stimularea apariției de noi direcții de cercetare include măsuri pentru:  

(i) gruparea echipelor de cercetare ale INCDCP-ICECHIM;  

(ii) încurajarea cercetării interdisciplinare şi  trans-disciplinare  

(iii) stimularea parteneriatului complementar.  

Pentru eficientizarea activităților echipelor de cercetare, vor fi selectate mai 

multe zone de cercetare strategice/prioritare la nivel de institut, în acord cu fiecare 

echipă (conform principiului de sus în jos) și vor fi susținute de fonduri instituționale 

(Programul Nucleu). Această selecție se realizează în acord cu excelența dovedită în 

cercetare şi cu vizibilitatea internațională şi se va axa pe noi direcții de cercetare 

interdisciplinară și trans-sectorială. Gruparea echipelor de cercetare ale INCDCP-

ICECHIM minimizează unele din punctele slabe (cum ar fi fragmentarea subiectelor de 

cercetare între echipe, caracterul eterogen al calității științifice a lucrărilor publicate, 

vizibilitatea scăzută-medie a unora dintre echipe / membrii echipei) și  susține o 

dezvoltare omogenă a echipei științifice pe direcțiile specifice zonelor de cercetare de 

nișă ale Institutului.    

Gruparea internă a direcțiilor de cercetare, corespunzătoare activităților de 

cercetare curente (pe baza intereselor de cercetare şi a rezultatelor existente), care 

va rezulta din interacțiunea şi cooperarea dintre grupurile de cercetare. Exemple de 

astfel de grupări interne sunt: polimeri din monomeri pe bază biologică (echipele de 

Biotehnologie și Bioanaliză, Sisteme Heterogene); noile materiale compozite inclusiv 

noii biopolimeri din surse alternative (echipele de Bioresurse Alternative, Materiale 

Avansate); proprietăţi tehnologice crescute şi utilizarea unor noi nanocompozite 

biodegradabile (echipele de Sisteme Eterogene, Biotehnologie şi Bioanaliza); noii 

biostimulanți microbieni şi biochimici obținuți din bioresurse noi (echipele de 

Bioresurse Alternative, Bioproduse, Biotehnologie şi Bioanaliză); noile materiale şi 

procese pentru micro-încapsularea noilor ingrediente active biologic din surse 

regenerabile (echipele de Sisteme Eterogene, Biotehnologie şi Bioanaliză, Bioproduse), 

noile tipuri de polimeri imprentați molecular pentru bioanaliză (echipa de Materiale 
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Polimerice Avansate şi Reciclarea polimerilor, Biotehnologie şi Bioanaliză), noii compuși 

biologici pentru terapie fotodinamică (Bioresurse Alternative, Materiale); combustibil 

sintetic pentru aviație (echipele de Bioresurse Alternative, Biotehnologie și Bioanaliză); 

creşterea performanțelor polimerilor comerciali prin producerea noilor nanocompozite 

(echipele de Sisteme Eterogene, Compozite Polimerice şi Nanocompozite). 

Formarea de parteneriate se va realiza în special cu instituțiile CDI 

complementare, care vor furniza abilități suplimentare pentru dezvoltarea noilor 

produse şi tehnologii (entități de cercetare naţionale şi europene din domeniul 

biomedicinii, protecţiei patrimoniului cultural, agriculturii sustenabile, 

nanotehnologiei / științei materialelor aplicate la industria auto), a noilor metode 

pentru caracterizarea produselor şi tehnologiei (entități de cercetare naţionale şi 

europene cu infrastructură avansată)  şi a noilor oportunităţi pentru distribuirea 

cunoștințelor (entități de cercetare europene recunoscute ca lideri în domeniul lor). 

Concentrarea optimă a resurselor umane şi a infrastructurii științifice va fi asigurată de 

INCDCP-ICECHIM la fiecare proiect de colaborare, pentru maximizarea rezultatelor 

științifice.  

Un parteneriat special este cel al Infrastructurii inter-regională de cercetare 

trans-disciplinară pentru nanobiotehnologii emergente - RoRIC – NeXT-BioNAN, inclusă 

pe RoadMap-ul Infrastructurilor de cercetare naționale. Această infrastructură 

urmărește corelarea infrastructurilor de cercetare existente la cei 5 parteneri 

(Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, 

București; Institutul de Chimie Macromoleculară ”Petru Poni”, Iași; Universitatea 

”Dunărea de Jos” Galați; Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe 

Biologice, București și Universitatea ”Aurel Vlaicu” Arad),  pe modelul ERIC (European 

Research Infrastructure Consortium), ca structură open-access distribuită, cu o masă de 

specialiști capabilă să susțină funcționarea, dezvoltarea experimentelor și obținerea 

saltului de cunoaștere în domeniul de excelență și unicitate al nanobiotehnologiilor 

emergente. Prin dezvoltarea nanobiotehnologiilor emergente se urmărește dinamizarea 

inovării din domeniul trans-sectorial al bioeconomiei din România, pentru creșterea 

productivității, închiderea lanțurilor de valoare, cu o eco-eficiență sporită în utilizarea 

resurselor, îmbunătățirea calității vieții. RoRIC – NeXT-BioNAN este o infrastructură 

distribuită în mai multe locații, București, Iași, Galați, Arad, din 4 regiuni de dezvoltare, 

cu dimensiunea unui Consorțiu Național RoRIC, open-access, inter-regional, cu vocație 

transfrontalieră (Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova / Ucraina) și perspective de 

dezvoltare europene. Componenta INCDCP-ICECHIM din cadrul acestui consorțiu, 

Centrul de cercetări avansate pentru bionanotehnologii – BioNAN, a fost recent  

inclusă în lista de Instalații și Obiective Speciale de Interes Național. 
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La competiția organizată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în 2021 

pentru actualizarea Foii de Parcurs Naționale (Road Map) a Infrastructurilor de 

Cercetare, INCDCP-ICECHIM a propus două astfel de infrastructuri, ambele evaluate cu 

punctaje foarte bune și acceptate pentru a fi incluse în Foaia de parcurs naționala a IC.

Infrastructura  (Infrastructură de Cercetări Chimice Aplicate pentru 

Dezvoltare Durabilă în domeniul Mediului, Energiei și Schimbărilor Climatice) 

răspunde obiectivelor de dezvoltare durabilă și specializare inteligentă asumate de 

România prin dezvoltare de materiale și soluții avansate, bazate pe procedee specifice 

chimiei verzi, pentru reciclarea deșeurilor, valorificarea subproduselor industriale, 

stocarea energiei termice/electrice, producerea de biogaz/energie verde, stocarea 

hidrogenului, reducerea emisiilor de GES, captarea și sechestrarea dioxidului de 

carbon. Prin extinderea / modernizarea infrastructurii CHEM4EM se estimează că va 

crește participarea României la programul cadru HORIZON Europe, precum și în alte 

programe de colaborare bilaterale / internaționale în domenii precum tehnologii de 

”green chemistry” pentru reciclarea deșeurilor polimerice, dezvoltarea unor materiale 

cu grad ridicat de reciclabilitate, dezvoltarea de procedee de funcționalizare / 

modificare a suprafețelor pentru diverse aplicații de mediu și în domeniul energie și 

schimbări climatice, etc. De asemenea, infrastructura CHEM4EM va intra în 

parteneriate la nivel național, atât cu alte organizații de cercetare (publice sau 

private), cât și cu agenți economici pentru accesarea de fonduri naționale prin 

intermediul competițiilor ce vor fi lansate în cadrul PNCDI IV, POCIDIF, PNRR, Planurilor 

Sectoriale, etc. 

Infrastructura DATAFUSIONART (Infrastructură integratoare pentru fuziunea 

datelor digitale complexe pentru identificarea, cartarea si evaluarea bunurilor 

culturale), dezvoltată într-un consorțiu format din Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000 și Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București, facilitează fuziunea 

oricărui tip și format de date digitale (imagistice sau spectrale) într-un model integrator 

de caracterizare a unui bun cultural sau artistic. 

Posibilitatea de a identifica rapid și neinvaziv orice anomalie care poate 

compromite integritatea obiectelor de patrimoniu, precum și capacitatea de a 

recunoaște restaurările anterioare, înlocuirile și alte modificări care au avut loc de-a 

lungul timpului, într-un mod preventiv, neinvaziv, este crucială în contextul 

intervențiilor pentru conservarea și protecția acestora. 

Având în vedere specificul de nișă căruia i se adresează infrastructura, aceasta 

va avea un impact real la nivel cultural (printr-o mai bună exploatare a datelor din 

domeniul științelor patrimoniului și a integrării acestora într-o viziune comună), 

educațional (crearea de experți în domeniu), economic  (reducerea costurilor asociate 
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unor intervenții repetate asupra patrimoniului cultural, apariția și creșterea locurilor 

de muncă asociate, turismul cultural) și social (încurajarea turismului cultural, 

prezervarea patrimoniului cultural, creșterea gradului de vizibilitate a obiectelor 

aparținând patrimoniului cultural, precum și posibilitatea de internaționalizare mai 

rapidă a acestora).  

Legătura cu direcțiile și programele de cercetare din Uniunea Europeană sau 

din alte țări este subliniată de parteneriatele care există deja și a căror dezvoltare va 

fi susținută prin stagiile de lucru. INCDCP-ICECHIM implementează proiecte H2020 care 

țin de domeniul bioeconomiei circulare (utilizare subproduse de la fabricarea 

biocombustibililor) și al componentelor din material plastic nanocompozit pentru 

industriei auto, direcții care au fost descrise mai sus ca fiind ilustrative pentru 

tehnologiile inovative trans-disciplinare. Un exemplu ilustrativ este cel al abordării 

integrate pentru închiderea lanțurilor de valoare din bioeconomie prin utilizarea 

procedeelor nano-bio-tehnologice pentru transformarea unor subproduse agro-

industriale  în bioproduse cerute de piață. Această abordare este în consonanță cu 

Agenda Strategică de Cercetare și Inovare (SIRA) a Consorțiului pentru Bio-Industrii / 

JU BBI.    

Inițiativa comună Consorțiul pentru industrii este un parteneriat public-privat 

(PPP) (http://www.bbi-europe.eu/), format dintr-un consorțiu de peste 100 parteneri 

reprezentativi pentru domeniile bioeconomiei, inclusiv agricultură, prin care se 

urmărește dezvoltarea durabilă și creșterea competitivității în Europa, prin 

reindustrializarea si revitalizarea zonelor rurale. Prin această inițiativă comună se 

investesc 3,7 miliarde euro în activitatea de cercetare și inovare destinată stimulării 

sustenabile a unor sectoare relevante pentru bioeconomie - compuși activi, inclusiv 

pentru nutriția, stimularea și protecția plantelor; biocarburanţi de generația a doua și 

a treia, din deșeuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentară și material 

lignocelulozic, în conformitate cu prevederile art. 21 (2) din Directiva 2009/28/CE; noi 

biomateriale, inclusiv pe bază de bioplastice și bionanocompozite; noi ingrediente 

pentru alimente și furaje; noi purtători de energie din surse regenerabile. Si în cazul 

abordărilor de realizare a materialelor plastice nanocompozite, direcțiile de cercetare 

din cadrul INCDCP-ICECHIM  sunt în directă legătură cu cele de la nivel european din 

industria auto. De subliniat aici este și modul inter-disciplinar și trans-sectorial în care 

cercetarea din chimie este legată de două industrii dezvoltate pe plant național și 

european, industria alimentară ți industria auto. 

De asemenea, în  acest moment, Institutul implementează peste 10 proiecte 

de tip ERA.NET și EUREKA / EUROSTAR, iar acest fapt demonstrează legătura cu 

programele de cercetare din alte țări, legătura care se va dezvolta în perioada de 
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planificare. Acest Plan de dezvoltare urmărește dezvoltarea și amplificarea acestor 

legături. 

Obiectivele care vor fi finanțate în primă fază, prin proiectul de dezvoltare 

instituțională, sunt legate de:  

(i) creșterea producției științifice și a calității acesteia și accentuarea 

transferului tehnologic pentru valorificarea şi difuzarea cunoștințelor şi rezultatelor 

de cercetare (prin finanțarea activităților de co-finanțare a accesului electronic la 

publicații, facilitarea publicării în regim open-access,  achiziționarea de servicii de 

protejare inovativă a drepturilor de proprietate intelectuală asupra domeniului de 

nișă, asigurarea unui management de calitate a mediului de cercetare, informatizarea 

și automatizarea activității administrative pentru reducerea încărcării birocratice);  

(ii) acordarea de servicii științifice şi tehnologice de înalt nivel în domenii 

prioritare prin continua dezvoltare a infrastructurii și a resursei umane (întreținerea și 

repararea unor spații de lucru, laboratoare și echipamente, achiziția de echipamente);  

(iii) consolidarea colaborărilor și parteneriatelor cu mediul economic privat 

(inițierea dezvoltării unor noi forme de cooperare, de tip parc științific, sau de tip 

infrastructură inter-regională de cercetare trans-disciplinară pentru nanobiotehnologii 

emergente)  

(iv) creșterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internațional prin 

stagii de lucru în străinătate și stimularea (co)publicării în cele mai citate 10% publicații 

din baze de date consacrate. 

In domeniul (a) cercetării științifice, principala orientare va fi cea de 

cercetare industrială, destinată dezvoltării de soluții la nivel TRL4 (tehnologii de 

laborator). Astfel de soluții vor urmării: obținerea de produse cu valoare adăugată 

ridicată, prin valorificarea (bio)chimică a resurselor regenerabile; realizarea de 

procedee și produse pentru depoluare, protecția mediului și a patrimoniului; 

dezvoltarea de  noi (nano)materiale „inteligente”, nanocompozite şi compuși cu 

utilizări dirijate. Principalele programe cărora astfel de proiecte li se vor adresa sunt: 

PNCDI III, P2 - Proiect experimental demonstrativ; PNCDI III, P3 Subprogramul 3.2., 

Orizont 2020; H2020, apelurile de proiecte din cadrul secțiunilor: Poziție de lider în 

sectorul industrial (parțial); Provocări societale. O altă direcție va fi cea de cercetare 

fundamental - orientată, pentru susținerea domeniile de nișă în care cercetătorii din 

ICDCP-ICECHIM au rezultate, ca de ex. noi sinteze eficiente de dendrimeri sau 

metaloporfirine, noi (nano)materiale, bioresurse alternative, biochimia siliciului, noi 

carbo-catalizatori grafenici, noi procedee mecano-chimice intensificate. Aceste 

proiecte se vor adresa PNCDI III, P4: Cercetare fundamentală și de frontieră, și  H2020, 

Excelență științifică - ERC.   
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In domeniul (b) dezvoltării tehnologice se are in vedere consolidarea pe zona 

de nișă, pe subiecte de interes pentru IMM-uri și la care s-a  atins la INCDCP-ICECHIM 

gradul de maturitate tehnologică TRL4 (tehnologie de laborator), ca de ex. 

biocombustibili avansați și catalizatori inovativi pentru producerea acestora;  noi 

produse / formulări de produse destinate agriculturii (fertilizanți, biostimulanți pentru 

plante, suplimente veterinare);  produse nutraceutice de nouă generație; procedee de 

recuperare a agro-nutrienților; materiale multifazice pentru imprimarea 3D; materiale 

polimerice „inteligente” pentru eliberări controlate de medicamente, separări 

avansate sau pentru (bio)senzori; nanocompozite pentru utilizări în industria auto, 

nanomateriale pentru protecția patrimoniului. Aceste proiecte de dezvoltare 

tehnologică se adresează: PNCDI III, P2, Bridge Grant; Transfer la operatorul economic 

și Cecuri de inovare; PNCDI III, P3 - Cooperare europeana și internațională - EUREKA; 

H2020; apelurilor de proiecte din cadrul secțiunii H2020 Provocări societale, destinate 

atingerii TRL 5-7. Domeniul dezvoltării tehnologice va include acțiuni destinate creșterii 

ofertei de cunoaștere și de tehnologii pentru mediul economic. Activitățile de 

dezvoltare tehnologică se vor realiza și prin contracte directe cu întreprinderi. 

INCDCP-ICECHIM este un institut lider în domeniul proprietății intelectuale, cu 

o medie anuală de 25 cereri de brevete depuse. Se va continua politica de protejare 

intelectuală a unor domenii de nișă (ca de ex. biocombustibili avansați și catalizatori 

pentru aceștia, compoziții de fertilizanți cu biostimulanți și formulări inteligente ale 

acestora), și nu doar a unor soluții punctuale.  

Proprietatea intelectuală existentă va fi utilizată de Centrul de Transfer 

Tehnologic din INCDCP-ICECHIM, ca și de filiala Călărași a INCDCP-ICECHIM, pentru 

intensificarea activității de transfer de cunoaștere și de tehnologii. Transferul de 

tehnologii se va realiza și prin participarea cu rezultatele proprii, în condițiile legii, la 

realizarea unor spin-off-uri și start-up-uri. (INCDCP-ICECHIM are deja experiență în 

realizarea unor astfel de societăți comerciale, vehicul de accelerare a valorificării 

rezultatelor de cercetare).  

Dezvoltarea activităților de inovare și transfer tehnologice va fi susținută și prin 

proiectul POC „Procedee secvențiale de închidere a fluxurilor laterale din bioeconomie 

şi (bio)produse inovative rezultate din acestea - SECVENT” (Axa prioritară 1, Acțiunea 

1.2.3., Transfer de cunoștințe). Acest proiect în cadrul căruia se vor realiza 

parteneriate cu 35 întreprinderi, are ca scop creșterea eficienței economice a 

întreprinderilor partenere, prin dezvoltarea și implementarea unor soluții tehnologice 

inovative de (bio)procesare a subproduselor din lanțurile valorice ale bioeconomiei şi 

utilizarea acestora pentru (bio)produse cerute de piață. 

Prin toate aceste măsuri se urmărește atingerea nivelului de excelență în 

cercetarea interdisciplinară şi trans-sectorială. Rezultatele implică creșterea 
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producției științifice, îmbunătățirea rezultatelor științifice, inclusiv ca urmare a 

atragerii unor finanțări din surse externe, definirea identității științifice și a 

priorităților de dezvoltare, recrutarea de personal și schimburi de personal, creșterea 

capacității de cercetare-dezvoltare și a gradului de utilizare a infrastructurii de CD.    

Producția științifică a INCDCP-ICECHIM este în directă legătură cu implicarea 
în dezvoltarea cunoașterii (articole științifice) și contribuția la dezvoltarea socială, prin 
transfer de cunoștințe și tehnologii. Se previzionează următoarea evoluție până în 2021 
a indicatorilor de cuantificare a producției științifice:  

(i) creșterea ponderii  articolelor publicate anual în reviste cotate ISI, de la 87 la 100  

(ii) creșterea ponderii numărului de articole din reviste cotate aflate în prima treime a 
scorului de influență (zona roșie) la 25%;  

(iii) menținerea unui număr de minim 25 cereri de brevete de invenție, naționale și 
internaționale;  

(iv) dublarea ponderii numărului de contracte de CDI cu agenții economici, din total 
contracte;  

(v) dublarea numărului de invenții aplicate, inclusiv prin sprijinirea start-up-urilor și 
spin-off-urilor. 

Pentru publicarea în cele mai citate 10% publicații din baze de date consacrate 

se are în vedere: (i) menținerea accesului la literatura științifică prin participare la 

proiectul Anelis 2; (ii) negocierea unor contracte instituționale de publicare în regim 

gold open-acces, cu edituri care publică astfel de articole (ca de ex. cele din grupul 

Springer Nature, de ex. BMC sau Frontiers, Royal Society of Chemistry – RSC, MDPI), 

pentru obținerea de discounturi, simplificarea procedurilor, reducerea încărcării 

administrative  a autorului corespondent și accelerarea publicării lucrărilor recenzate 

pozitiv; (iii) negocierea unor contracte cadru pentru servicii de prelucrare grafică 

profesională a schemelor sau a rezumatelor grafice. 

Prioritățile de dezvoltare sunt în directă legătură cu cele trei sarcini principale 

ale INCDCP-ICECHIM: (i) producerea de rezultate care contribuie la dezvoltarea 

cunoștințelor; (ii) obținerea de rezultate relevante pentru societate şi (iii) instruirea şi 

formarea noilor cercetători. Rezultate CDI ale institutului vor contribui  la: (i) progresul 

cunoașterii de frontieră; (ii) susținerea tranziției de la competitivitatea bazată pe 

costuri la cea bazată pe inovare; (iii) formarea unor mase critice de cercetători în 

domeniile specifice de nișă.  

Definirea identității științifice și tehnologice la nivel național și internațional, 

creşterea vizibilității, se va face prin coagularea echipele de cercetare din INCDCP-

ICECHIM pe axe de competență corespunzătoare domeniilor de specializare inteligentă 

definite de Strategia Națională CDI, ca de ex. 1. Bioeconomie, 4. Eco-nano-tehnologii 
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și materiale avansate și priorităților publice referitoare la Patrimoniu și Tehnologii noi 

și emergente, așa cum s-a prezentat deja. INCDCP-ICECHIM are experiență dovedită în 

toate aceste domenii de specializare inteligentă și priorități publice, dovedită prin 

proiecte de cercetare, articole în cele mai citate 30% reviste din baze de date 

consacrate, brevete naționale și internaționale, contracte directe.   

Recrutarea și perfecționarea resurselor umane. Se are în vedere creșterea 

numărului de personal în activitatea de cercetare, concomitent cu descreșterea mediei 

de vârstă a acestuia sub 45 de ani, prin acţiuni ca: selecția tinerilor absolvenți și 

stimularea revenirii în tara a cercetătorilor plecați în străinătate pentru a efectua 

studiile de doctorat. Va fi continuată politica de sprijinire a cercetătorilor în efectuarea 

studiilor de masterat şi doctorat, prin alocarea unor sume dispoziția masterandului / 

doctorandului, pentru finalizarea tezei. Se va susține perfecționare profesională 

continuă pentru ceilalți angajați ai institutului. 

In ceea ce privește structura de personal politica de resurse umane va avea în 

vedere: creșterea ponderii personalului implicat în mod direct în activitatea CDI și în 

activitatea laboratoarelor acreditate de încercări; menținerea numărului de personal 

administrativ la limita evitării apariției repercusiunilor negative asupra activității 

institutului;  mărirea numărului de doctori abilitați pentru conducere de doctorat; 

angajarea de tineri absolvenți; stimularea revenirii în țară a cercetătorilor plecați în 

străinătate pentru a efectua studiile de doctorat sau a altor cercetători valoroși din 

diaspora; angajarea studenților, cu performanțe deosebite la învățătură, ca tehnicieni 

sau laboranți încă din anii 3 sau 4 de studii; intensificarea legăturilor de colaborare cu 

societățile lider din domeniu, inclusiv schimbul de personal. Se urmărește creşterea 

ponderii doctorilor şi doctoranzilor până la 90 % din totalul personalului cu studii 

superioare.  

Perfecționarea continuă a sistemului de evaluare a personalului, cu  utilizarea 

indicatorilor care să asigure fidelizarea cercetătorilor valoroși, cu vizibilitate ridicată, 

va reprezenta o altă modalitate de implementare a politicii de resurse umane. 

Pentru atragerea de tineri absolvenți, formarea de noi cercetători şi continua 

perfecționare a cercetătorilor se va acționa pe direcțiile prezentate în continuare:  

(i) Stimularea participării la stagiile de lucru şi de pregătire în străinătate, inclusiv 

prin participarea la acţiuni COST şi programe de co-operare bilaterală, ca și la 

bursele post-doctorale; facilitarea participării la webinarii şi alte  forme de 

instruire on-line prin asigurarea de linii Internet broad-band şi a programului de 

lucru flexibil; instruire operare aparatură şi utilizare software inclusă în 

costurile de achiziție;  
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(ii) Valorificarea oportunităților de formare profesională a cercetătorilor oferite 

de: PNCDI, P1. Subprogramul 1.1. Resurse umane; H2020, Acțiunile Marie 

Skłodowska-Curie, Programul Fullbright de burse post-doctorale și dezvoltarea 

unor parteneriate strategice – twining pentru formarea şi instruirea 

cercetătorilor post-doctorat în entități de cercetare din cadrul Comunității 

Europene;  

(iii) Stimularea abilitării pentru conducerea de doctorate a cercetătorilor din 

INCDCP-ICECHIM, prin care se ating concomitent cele două obiective majore ale 

formării resursei umane, respectiv creşterea  numărului de proiecte finanțate, 

de ex, PNCDI III, P1 - Proiecte de cercetare post-doctorală şi atragerea de  

absolvenți și formarea lor permanentă;  

(iv) Sprijinirea de către institut a costurilor de formare profesională  în 

conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare şi a contractului colectiv 

de muncă;   

(v) Creare a unui climat de lucru colegial stimulativ şi echilibrat, care integrează 

soluţii inovative de motivare intelectuală asociate prestigiului dobândit o dată 

cu dovedirea excelenței și motivarea materială. 

Programul de măsuri administrative dezvoltarea resurse umane urmărește trei 

obiective derivate: (i) creşterea  ratei de succes a cererilor de finanțare pentru 

proiecte CDI, respectiv formarea de cercetători capabili să genereze noi idei și noi 

direcții de cercetare, pe care să le prezinte corespunzător în cadrul cererilor de 

finanțare; (ii) eficientizarea implementării proiectelor de cercetare, cu rezultate de 

impact (articole cu grad ridicat de citare, brevete / tehnologii transferabile) şi (iii) 

atragerea de  tineri absolvenți, formarea de noi cercetători, perfecționarea continuă 

a cercetătorilor.  

Pentru atingerea primului obiectiv derivat vor fi selectați cercetătorii 

recunoscuți ca lideri ai unor grupuri de lucru care vor  instruiți în teoria proiectelor (de 

cercetare), pentru optimizarea proceselor de generare de noi direcții de cercetare, ca 

şi a unor  tehnici şi metode de planificare şi management. 

Creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și a gradului de utilizare a 

infrastructurii de CD se va realiza prin implementarea pe scară largă a tehnologiei de 

experimentare de înalt randament (HTT), care implică experimente programate, cu 

varierea concomitentă a mai multor parametri experimentali, și/sau a efectuarea în 

paralel a (bio)testelor necesare pentru optimizarea soluțiilor tehnologice noi / noilor 

produse. Valoarea acestei abordări este determinată de: (i) o mai bună înțelegere a 

parametrilor determinanți pentru procesarea (bio)resurselor / (bio)intermediarilor și 

pentru ridicarea la scară; (ii) descoperirea rapidă a unor noi compuși și materiale, cu 
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caracteristicile necesare pentru aplicații specifice; (iii) noi abordări științifice, dificil 

de realizat cu procedeele convenționale.  

Accentuarea transferului tehnologic și valorificarea rezultatelor cercetării. 

Implementarea pe scară largă a HTT va permite potențial semnificativ de piață din 

diferitele tipuri de subproduse, prin procedee optimizate rapid (inclusiv din punct de 

vedere al costurilor) și va asigura o profitabilitate ridicată  agenților economici 

parteneri, care vor prelua rezultatele cercetărilor.  Infrastructura de inovare deschisă 

prevăzută a se realiza (parc tehnologic) va facilita transferul tehnologiilor și va genera 

sinergii prin schimbul bidirecțional de  cunoștințe, cu un portofoliu de întreprinderi 

partenere inovative continuu crescut. 

Automatizarea și informatizarea procedurilor se va realiza prin implementarea 

softului de management proiecte integrat celui de gestiune a institutului și optimizării 

rețelei informatice a institutului. O astfel de abordare va reduce semnificativ 

încărcarea birocratică a cercetătorilor din INCDCP-ICECHIM. 

Sistemul de management al calității în cercetare. INCDCP-ICECHIM a 

implementat și menține un sistem de management al calității conform SR EN ISO 9001, 

in toate departamentele de cercetare și compartimentele și serviciile sale funcționale. 

Acest sistem de management al calității va fi permanent perfecționat și este integrat 

cu cerințele OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial 

al entităților publice, privind funcționarea Standardelor de Management (SM). 

Principalele obiective ale sistemului de management al calității în cercetare sunt: 

creșterea performanței in cercetare; atingerea nivelului de excelență european; 

îmbunătățirea continuă a activității de publicare și brevetare; menținerea certificării 

sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001, ediția 2015, și a 

acreditarii laboratoarelor de încercări in conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025; 

creșterea performanțelor profesionale ale personalului și a recunoașterii activității 

științifice. 

Programul de investiții și achiziții de infrastructură și aparatură CD continuă 

seria de proiecte pentru modernizarea infrastructurii  de cercetare și inovare din 

INCDCP-ICECHIM (POS.CCE ID1938 Agri-flux; FP6 ENPONA; PN2 P2 Capacități Mari 

BioRes; 4 proiecte PN2 P2 Capacități, proiecte de investiții CEEx Modulul IV, proiectele 

din cadrul Programului 1 – Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare -dezvoltare, 

Subprogramul 1.2 – Performanţă instituţională – Proiecte de dezvoltare instituţională – 

Proiecte de finanţare a excelenţei în CDI). Programul de investiții și achiziții are ca 

scop final completarea tuturor acestor investiții anterioare și facilitarea integrării într-

o structură cu înaltă performanță pentru cercetarea și inovarea din tehnologiile 

inovatoare trans-sectoriale. 
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O atenție specială va fi acordată modernizării / reamenajării spațiilor de lucru 

și a infrastructurii necesare activității de cercetare, având în vedere  durata de 

exploatare a clădirii INCDCP-ICECHIM, prin: 

- Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și a rețelei de 

canalizare 

- Reabilitarea sistemului de alimentare cu energie electrică a clădirii ICECHUM 

- Reabilitarea nișelor chimice și a depozitului de reactivi 
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14.  Anexe. 
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Anexa 10. Certificat implementare Sistem de management al inovării 
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Anexa 3 

Cereri de brevete de invenții depuse de ICECHIM în 

2021 

Nr. 
crt. 

Inventatori Titlu 
Număr și 

data 
depunerii 

1. 

Corobea Mihai Cosmin, 
Zina Vuluga, Zăvoianu 
Rodica, Pavel Octavian 
Dumitru  Teodorescu 

George Mihail, Afilpoaei 
Andreea, Stamate 

Alexandra Elisabeta, 
Cruceanu Anca 

Compoziţie şi procedeu de 
obţinere, pe bază de 

poliamidă „biobased”, cu 
rezistenţă la foc îmbunătăţită 

OSIM A 2021-
00077 

25.02.2021 

2. 

Oancea Florin, 
Constantinescu 

Aruxandei Diana, Bala 
Ioana, Dimitriu 

Luminiţa 

Extract vegetal sinergic şi 
procedeu de obţinere 

OSIM A 2021-
00110 

11.03.2021 

3. 

Oancea Florin, 
Constantinescu 

Aruxandei Diana, 
Bărbieru Otilia 

Gabriela, Naomi Tritean 

Hidrolizat de drojdie epuizată 
de la fabricarea berii, 
procedeu de utilizare a 

acestuia şi produse rezultate 

OSIM A 2021-
00111 

11.03.2021 

4. 
Ion Rodica Mariana, 
Marin Laurenţiu, Ion 

Nelu 

Procedeu electrolitic de 
curăţare a suprafeţelor 
obiectelor metalice de 

patrimoniu 

OSIM A 2021-
00112 

11.03.2021 

5. 

Constantinescu 
Aruxandei Diana, 

Oancea Florin, Dimitriu 
Luminiţa, Bărbieru 

Otilia Gabriela, Deşliu –
Avram Mălina, Bala 

Ioana Alexandra, Naomi 
Tritean 

Compoziţie sinergică pe bază 
de miere, procedeu de 
obţinere a acesteia şi 

procedeu de utilizare pentru 
produse dermatocosmetice 

OSIM A 2021-
00114 

15.03.2021 

6. 
Ion Rodica Mariana 

Dispozitiv medical pentru 
inactivarea fotodinamică anti-
virală HSV-1 / SARS-COV-2 / 
COVID-19 de pe suprafeţe, 
procedeu de realizare şi de 

utilizare al acestuia 

OSIM A 2021- 
00121 

18.03.2021 
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Nr. 
crt. 

Inventatori Titlu 
Număr și 

data 
depunerii 

7.  

David Mădălina Elena, 
Ion Rodica Mariana, 
Grigorescu Ramona 

Marina, Iancu Lorena, 
Călin Mariana, Ion Nelu 

Compoziție antibacteriană și 
antifungică pentru 

conservarea artefactelor de 
lemn, şi procedeu de utilizare 

OSIM A 2021 –
00140 

29.03.2021 

8.  

Nistor Cristina Lavinia, 
Petcu Cristian, Cinteză 

Otilia Ludmila, 
Mihăescu Cătălin Ionuţ, 

Burlacu Sabina 
Georgiana, Ninciuleanu 

Claudia Mihaela, 
Scomoroscenco 

Cristina, Ianchiş  Raluca 

Procedeu de obținere a unor 
acoperiri antimicrobiene și de 
protecție împotriva factorilor 

poluanți chimic, destinate 
conservării obiectelor de 

patrimoniu 

OSIM A 2021-
00166 

09.04.2021 

9.  

Oancea Florin, 
Constantinescu 

Aruxandei Diana, Lupu 
Carmen 

Furaj combinat cu risc redus 
de contaminare cu micotoxine 

şi procedeu de obţinere a 
acestuia 

OSIM A 2021 -
00250 

13.05.2021 
 
 

10.  

Fierăscu Irina, Fierăscu 
Radu Claudiu, Brazdiş 
Roxana Ioana, Baroi 

Anda Maria, Orţan Alina 
Ruxandra Eugenia, 

Gabor Augusta Raluca, 
Nicolae Cristian Andi 

Material compozit 
antimicrobian şi cu rol de 

consolidare a suprafeţelor din 
lemn cu valoare culturală şi 

metodă de obţinere a 
acestuia 

OSIM A 2021 -
00251 

14.05.2021 

11.  

Istrate Marcel, Rotariu 
Traian, Toader 

Gabriela, Moldovan 
Elena Andreea, Esanu 
Sorin Razvan, Pulpea 

Daniela, Dîrloman 
Florin Marian, Podaru 
Alice Ionela, Iordache 
Tanţa Verona, Gavrilă 

Ana-Mihaela 

Nanocompozite polimerice 
biodegradabile, cu proprietăţi 

peliculogene, destinate 
decontaminării suprafeţelor şi 
procedeu pentru obţinerea şi 

utilizarea acestora. 

OSIM A 2021 -
00340 

16.06.2021 

12.  

Ion Rodica Mariana, 
Iancu Lorena, 

Grigorescu Ramona-
Marina, David Mădălina-
Elena, Ion Nelu, Nuţă 
Alexandrina, Sorescu 

Ana Alexandra, 
Spurcaciu Bogdan 

Norocel 

Fotocatalizator cu eficiență 
ridicată îmbunătățită cu 
agenți reducători pentru 

degradarea coloranților textili 

OSIM A 2021- 
00438 

28.07.2021 
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Nr. 
crt. 

Inventatori Titlu 
Număr și 

data 
depunerii 

13.  

Paulenco Anca, Gălan 
Ana Maria, Vintilă Alin  
Cristian Nicolae, Vlaicu 
Alexandru, Velea Sanda 

 

Procedeu de tratare a 
fluxurilor reziduale din 
industria lactatelor prin 

cultivarea în regim mixotrof a 
tulpinii microalgale 

Nannochloris Sp. 

OSIM A 2021- 
00452 

30.07.2021 

14.  

Chican Irina Elena, 
Vărăşteanu Dana 

Simona, Fierăscu Irina, 
Fierăscu Radu Claudiu, 
Iordache Tanţa Verona 

Soluţii pe bază de surfactanţi 
ecologici pentru neutralizarea 

agenţilor chimici de război 

OSIM A 2021 -
00484 

13.08.2021 

15.  

Dimonie Olga Doina 
Afina, Filipescu Mircea 
Ioan, Toma Ion, Gabor 

Augusta- Raluca 

Compoziţie şi procedeu 
pentru obţinerea unui 

compound  polimeric cu 
proprietăţi funcţionale pentru 
regim dinamic şi temperaturi 

negative 

OSIM A 2021-
00512 

27.08.2021 

16.  

Ion Rodica Mariana, 
Rădulescu Cristiana, 

Iancu Lorena, 
Grigorescu Ramona 

Marina, Gorghiu Laura 
Monica, Ion Nelu, David 

Elena Mădălina, 
Slămnoiu Teodorescu 

Sofia 

Nanomaterial  utilizat la 
consolidarea  elementelor 
decorative ale cladirilor 
istorice  de patrimoniu şi 
procedeu de preparare şi 

aplicare al acestuia 

OSIM A 2021 -
00531 

07.09.2021 
 

17.  

Ianchiş Raluca, Leu 
Alexa Rebeca, Marin 
Maria-Minodora, Gîfu 

Ioana Cătălina., 
Ninciuleanu Claudia 

Mihaela, Alexandrescu 
Elvira, Scomoroscenco 

Cristina, Burlacu Sabina 
Georgiana, Mihăescu 
Cătălin Ionuţ, Nistor 

Cristina Lavinia, Petcu 
Cristian, Horia Iovu 

Compoziţie şi procedeu de 
obţinere a unor hidrogeluri pe 
bază de salecan şi de utilizare 

a acestora pentru 
manufacturarea aditivă 

 

OSIM A 2021-
00643 

25.10.2021 

18.  

Chiriac Anita Laura, 
Iordache Tanţa Verona, 

Dumitru Marinela, 
Miron Andreea, Sandu 
Teodor, Sârbu Andrei, 
Gavrila Ana Mihaela, 

Zaharia Anamaria 

Criogeluri hibride 
superabsorbante pe bază de 

polimeri naturali și argile 
silanizate şi procedeu de 

obținere a acestora 

OSIM A 2021-
00651 

27.10.2021 
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19.  

Radu Nicoleta, 
Constantin Mariana, 

Raut Iuliana, Vasilescu –
Panea Gelu, Gurban 

Ana Maria, Doni 
Mihaela, Jecu Maria 

Luiza 

Compoziţie mediu de cultură 
pentru sporulare 

 

OSIM A 2021-
00663 

05.11.2021 

20.  

Chiriac Anita Laura, 
Iordache Tanţa Verona, 
Sârbu Andrei, Neblea 

Elena Iulia, Miron 
Andreea, Gavrila Ana 

Mihaela, Zaharia 
Anamaria, Stoica Elena 
Bianca, Olaru Andreea 
Gabriela, Cosaşu Dan 

Hidrogeluri bactericide cu 
reţea interpenetrată pe bază 
de chitosan şi procedeu de 

obţinere al acestora 
 

OSIM A 2021 -
00686 

16.11.2021 

21.  

Ion Rodica Mariana, 
David Mădălina Elena, 
Gorghiu Laura Monica, 

Iancu Lorena, 
Grigorescu Ramona 

Marina, Ion Nelu 

Filme antimicrobiene din 
nanotuburi de carbon cu 

pereți multipli decorate cu 
nanoparticule de dioxid de 
titan pentru protecția şi 

regenerarea dermatologică 

OSIM A 2021 -
00705 

23.11.2021 

22.  

Ion Rodica Mariana, 
Iancu Lorena, 

Grigorescu Ramona 
Marina, Ion Nelu, David 

Mădălina Elena 

Hidroxiapatită carbonatată 
triplu substituită cu 

magneziu, stronţiu şi zinc 
 

OSIM A 2021 -
00743 

06.12.2921 

23.  

Oancea Florin, 
Constantinescu 

Aruxandei Diana, 
Tritean Naomi, Dimitriu 
Luminiţa, Deşliu Avram 

Mălina, Gheorghe 
Denisa Ioana 

Compoziţie sinergică de 
polifenoli şi procedeu de 

obţinere 
 

OSIM A 2021-
00766 

09.12.2021 

24.  

Oancea Florin, 
Constantinescu 

Aruxandei Diana, 
Tritean Naomi, Dimitriu 
Luminiţa, Deşliu Avram 

Mălina, Dima Ştefan 
Ovidiu, Tudor Ioana, 

Hosu Ioana Silvia 

Compoziţie pentru 
combaterea biofilmului 
disbiotic şi a inflamaţiei 

asociate acestuia şi procedeu 
de obținere a respectivei 

compoziții 
 

OSIM A 2021-
00767 

09.12.2021 

25.  
Oancea Florin, 
Constantinescu 

Aruxandei Diana, 

Aditiv pentru stabilizarea 
băuturilor emulsii de 

oleozomi, procedeu de 

OSIM A 2021-
00804 

29.12.2021 
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Dimitriu Luminiţa, 
Deşliu Avram Mălina 

obţinere şi procedeu de 
utilizare 

26.  

Oancea Florin, 
Constantinescu 

Aruxandei Diana, 
Faraon Victor, Mihăilă 

Eliza Gabriela 

Biostimulant pentru plante pe 
bază de hidrolizat de keratină 

şi solvenţi eutectici şi 
procedeu de obținere a 

acestuia 

OSIM A 2021-
00805 

29.12.2021 

27.  

Oancea Florin, 
Constantinescu 

Aruxandei Diana, 
Tritean Naomi, Radian 

Negrilă Nicolae 

Biostimulant pentru plante pe 
bază de drojdie şi procedeu 

de obţinere a acestuia 

OSIM A 2021-
00806 

29.12.2021 

28.  

Oancea Florin, 
Constantinescu 

Aruxandei Diana, Deşliu 
Avram Mălina, Radian 

Negrilă Nicolae 

Compoziţie multifuncţională 
şi procedeu de obţinere a 
acesteia din drojdie de vin 

OSIM A 2021-
00807 

29.12.2021 

29.  

Oancea Florin, 
Constantinescu 

Aruxandei Diana, 
Mihăilă Eliza Gabriela, 
Popa Daria Gabriela 

Adsorbent pentru bioxid de 
carbon pe bază de coji de ouă 

şi procedeu de obţinere 

OSIM A 2021-
00809 

29.12.2021 

30.  

Oancea Florin, 
Constantinescu 

Aruxandei Diana, Deşliu 
Avram Mălina, Radian 

Negrilă Nicolae 

Compoziţie  efervescentă 
pentru nutriţia şi 

biostimularea plantelor 
cultivate la ghiveci şi 
procedeu de obţinere 

OSIM A 2021-
00810 

29.12.2021 
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Nr. 
crt. 

Inventatori Titlu 
Număr cerere/ 
număr și data 

publicării 

1.  

Zaharia Anamaria, 
Iordache Tanţa Verona, 

Sârbu Andrei, Botez 
Răzvan Edward, Cojocaru 
Crina Thea, Radu Anita 

Laura, Gavrilă Ana 
Mihaela, Sandu Teodor, 

Stoica Elena Bianca 

Imitatori de anticorpi din 
polimeri sintetici 

imprentaţi molecular cu 
fosfolipaza A2 şi procedeu 

de obţinere a acestora 
 

OSIM A2019 -00513 
27.08.2019 
134745A2 

BOPI2/27.02.2021 

2.  

Oancea Florin, 
Constantinescu –

Aruxandei Diana, Trică 
Bogdan, Dimitriu 

Luminiţa, Şomoghi Raluca 

Produse multifuncţionale 
pe bază de nanomateriale 

silicioase naturale şi 
procedeu de obţinere a 

acestora 

OSIM A 2019 -0693 
29.10.2019 
134868 A2 

BOPI4/29.04.2021 
 

3.  

Iordache Tanţa Verona, 
Gavrilă Ana-Mihaela, 
Sârbu Andrei, Chiriac 

Anita Laura, Ciurlica Ana-
Lorena, Zaharia 

Anamaria, Stoica Elena 
Bianca, Olaru Andreea 
Gabriela, Cosaşu Dan, 

Sandu Teodor 

Filme multistratificate 
nanoasamblate 

antimicrobiene și 
procedeu de obținere a 

acestora 

OSIM A 2019-00707 
05.11.2019 
134947A2 

BOPI5/30.05.2021 
 

4.  

Gavrilă Ana-Mihaela, 
Iordache Tanţa Verona, 
Sârbu Andrei, Ciurlica 
Ana-Lorena, Zaharia 

Anamaria, Chiriac Anita 
Laura, Sandu Teodor, 
Stoica Elena Bianca, 

Apostol Steluţa 

Filme hibride senzitive 
imprentate molecular cu 

tiodiglicol depuse pe 
electrozi serigrafiaţi de 
carbon şi procedeu de 
obţinerea  acestora 

 

OSIM A 2019 -0779 
22.11.2019 
135012A2 

BOPI5/30.05.2021 
 

5.  

Iordache Tanţa Verona, 
Stoica Elena Bianca, 
Sârbu Andrei, Gavrilă 
Ana-Mihaela, Ciurlica 

Ana-Lorena, Chiriac Anita 
Laura, Zaharia Anamaria, 

Sandu Teodor 

Suprafeţe hibride pentru 
detecţia electrochimică a 
endotoxinelor microbiene 

şi procedeu pentru  
obţinerea acestora 

 

OSIM A 2019 -0804 
27.11.2019 
134995A2 

BOPI5/30.05.2021 
 

6.  

Traiana Rotaru, Moldovan 
Elena, Toader Gabriel, 
Iordache Tanţa Verona, 

Gavrilă Ana Mihaela, 

Lianţi polimerici cu 
solubilitate selectivă 

pentru materiale 
compozite energice verzi 

OSIM A 2019 -
00805 

28.11.2019 
135065AO 
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număr și data 

publicării 
Zaharia Anamaria, Sârbu 

Andrei 
şi procedeu de obţinere a 

acestora 
BOPI 6/30.06.2021 

7.  

Velea Sanda, Bomboş 
Mariana Mihaela, Doukeh 
Rami, Vasilievici Gabriel, 

Oprescu Emilia Elena, 
Bomboş Dorin, Călin 

Cătălina 

Catalizator pe bază de Mo 
şi procedeu de piroliză 

lentă a biomasei pe acest 
catalizator 

OSIM A 2019 -0819 
29.11.2019 
134949A2 

BOPI5/30.05.2021 

8.  

Duldner Monica Mirela, 
Coman Alina-Elena, 

Iordache Tanţa Verona, 
Sârbu Andrei, Bartha 
Emeric, Ţincu Robert 
Andrei, Ghebaur Adi 

Compozite poliester eter 
polioli montmorilonit 

pentru spume 
poliuretanice semiflexibile 

nanocompozite şi 
procedeu de obţinere a 

acestora 

OSIM A 2019 -0845 
03.12.2019 
135061A2 

BOPI 6/30.06.2021 

9.  

Iordache Tanţa Verona, 
Chiriac (Radu)Anita 

Laura, Zaharia Anamaria, 
Sârbu Andrei, Sîrbu 

Carmen Eugenia, Gavrilă 
Ana Mihaela, Sandu 
Teodor, Stoica Elena 

Bianca, Cojocaru Crina 
Thea, Botez Răzvan 

Edward, Miron Andreea, 
Apostol Steluţa, Ţincu 

Robert Andrei, Ghebaur 
Adi 

Compozit geotextil pentru 
protecţia mediului şi 

procedeu de obţinerea 
acestuia 

OSIM A 2019 -0846 
03.12.2019 
135019A2 

BOPI 6/30.06.2021 

10.  
Velea Sanda, Gălan Ana 
Maria, Paulenco Anca 

Procedeu  şi sistem 
deschis de cultivare a 

microalgelor, integrat în 
instalaţiile de biogaz 

 

OSIM A 2019 -
00847 

03.12.2019 
135070A2 

BOPI6/2021 

11.  

Duldner Monica Mirela, 
Coman Alina-Elena, 
Zaharia Anamaria, 

Iordache Tanţa Verona, 
Sârbu Andrei, Rotariu 

Traian, Darloman Florin 
Mariana, Hubcă 

Gheorghe, Damian Celina 
Maria 

Compoziţii poliester-
poliolice pentru 

poliuretani elastomeri, 
metoda de obţinere a 
acestora şi materiale 

compozite pentru 
combustibili solizi de 

rachete sub forma căror 
pot fi utilizate 

A2019-00848 
03.12.2019 
135069A2 

BOPI6/30.06.2021 

12.  
Duldner Monica Mirela, 

Coman Alina-Elena, 
Iordache Tanţa Verona, 

Polioli cu sturctura 
poliester-amidică 
conţinând unităţi 

OSIM A 2019-00849 
03.12.2019 
135066A2 
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publicării 
Sârbu Andrei, Bartha 
Emeric, Teodorescu 

Florina, Ghebaur Adi, 
Chitulescu Victor Ioan, 

Surdu George, Popa 
Sterică 

structurale mezogene 
pentru spume 

poliuretanice semiflexibile 
şi procedeu de obţinere a 

acestora 
 

BOPI6/30.06.2021 
 

13.  

Oancea Florin, 
Constantinescu Aruxandei 

– Diana, Bala Ioana, 
Bărbieru Otilia –Gabriela, 
Dimitriu Luminiţa, Tritean 

Naomi 

Procedeu de zaharificare 
şi fermentaţie secvenţial 

simultană pentru 
producerea de 2,3 

butandiol din material 
lignocelulozic 

 

OSIM A 2019 – 0860 
05.12.2019 
135020A2 

BOPI6/2021 

14.  

Oancea Florin, 
Constantinescu Aruxandei 
– Diana, Bala Ioana, Călin 

Mariana, Răut Iuliana, 
Dimitriu Luminiţa 

Metodă pentru selecţia 
tulpinilor microbiene 

producătoare de 
stereoizomeri ai 2,3 

butandiolului 
 

A2019 – 0861 
05.12.2019 
135071A2 

BOPI6/30.06.2021 

15.  

Zamfiropol –Cristea 
Valentin, Ghiurea Marius, 

Oancea Florin 
 

Valvă de etanşare 
bidirecţională 

 

OSIM A 2019 – 0862 
05.12.2019 
135079A2 

BOPI6/30.06.2021 

16.  

Nistor Cristina Lavinia, 
Oancea Florin, Mihăescu 

Cătălin Ionuţ, 
Constantinescu Aruxandei 

– Diana, Deşliu Avram 
Mălina 

Procedeu pentru 
formularea factorilor –
semnal hidrofobi din 
rizosfera plantelor 

OSIM A 2019 – 0863 
05.12.2019 
135021A2 

BOPI6/30.06.2021 

17.  

Oancea Florin, 
Constantinescu Aruxandei 

– Diana, Bala Ioana, 
Bărbieru Otilia –Gabriela, 
Dimitriu Luminiţa, Tritean 

Naomi 

Film bioactiv pentru 
creşterea duratei de 
păstrare a fructelor 

OSIM A 2019 – 0864 
05.12.2019 
135024A2 

BOPI6/30.06.2021 

18.  

Oancea Florin, 
Constantinescu Aruxandei 
– Diana, Nicolae Carmen 
Valentina, Negoi Alina, 
Mihăilă Eliza Gabriela 

Solvenți eutectici cu 
toxicitate redusă pentru 

plante 

OSIM A 2019 – 0865 
05.12.2019 
135022A2 

BOPI6/30.06.2021 
 

19.  

Sandu Teodor, Sârbu 
Andrei, Dumitru Marinela 

Victoria, Ghebaur Adi, 
Gârea Sorina Alexandra, 

Iovu Horia, Iordache 

Materiale hibride pe bază 
de montmorilonit silanizat 
şi mesalamină şi procedeu 

de obţinere a acestora 

OSIM A 2019 – 0867 
05.12.2019 
135062A2 

BOPI6/30.06.2021 
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Tanţa Verona, Chiriac 

Anita Laura, Gavrila Ana 
Mihaela, Zaharia 

Anamaria 

20.  

Oancea Florin, 
Constantinescu Aruxandei 

– Diana, Bala Ioana, 
Bărbieru Otilia –Gabriela, 
Dimitriu Luminiţa, Tritean 

Naomi 

Biostimulant cu acţiune de 
amorsare echilibrată a 

răspunsului de apărare din 
plante 

OSIM A 2019 – 0868 
05.12.2019 
135023A2 

BOPI6/30.06.2021 
 

21.  
Velea Sanda, Gălan Ana 
Maria, Paulenco Anca, 

Vintilă Alin Cristian 

Procedeu şi echipament 
pentru recoltarea în regim 

continuu a biomasei 
microalgale prin procese 

de electrocoagulare –
floculare 

OSIM A 2019 -
00886 

11.12.2019 
135018A2 

BOPI6/30.06.2021 
 

22.  
Zamfiropol –Cristea 

Valentin, Oancea Florin, 
Neamţu Constantin 

Sistem automatizat 
compact de creştere a 

plantelor în regim 
hidroponic şi aeroponic 

OSIM A 2019-0907 
18.12.2019 
135017A2 

BOPI6/30.06.2021 
 

23.  
Sorescu Ana –Alexandra, 
Nuţă Alexandrina, Ion 

Rodica Mariana, Ion Nelu 

Microcapsule de alginat cu 
magnetită încorporată 

pentru degradarea 
fotocatalitică a 
medicamentelor 

antitumorale 

OSIM A 2020-00029 
23.01.2020 
135105A2 

BOPI7/30.07.2021 
 

24.  

Ion Rodica Mariana, 
Ghioca Paul Niculae, 
Grigorescu Ramona-

Marina, Iancu Lorena, 
David Mădălina-Elena, Ion 

Nelu 

Peliculă elastomerică 
pentru degradarea 

deşeurilor de 
medicamente 

antitumorale în reactoare 
fotocatalitice 

OSIM A 2020-00030 
23.01.2020 
135104A2 

BOPI7/30.07.2021 
 

25.  
Ion Rodica Mariana, Marin 

Laurenţiu, Ion Nelu 
Structură fonoabsorbantă 
din deşeuri poliuretanice 

OSIM A 2020-00057 
07.02.2020 
135154A2 

BOPI8/30.08.2021 

26.  

Fierăscu Radu Claudiu, 
Fierăscu Irina, Brazdis 

Roxana Ioana, Baroi Anda-
Maria, Ortan Alina 
Ruxandra Eugenia 

Acoperire antimicrobiană 
şi cu rol de protecţie 

pentru suprafeţele din 
piatră naturală cu valoare 

culturală şi metodă de 
obţinere a acesteia 

OSIM A 2020-0072 
13.02.2020 
135160A2 

BOPI 8/30.08.2021 

27.  
Fierăscu Irina, Fierăscu 

Radu Claudiu, Toma 
Compoziţie naturală 

fungicidă pentru 
OSIM A 2020-0073 

13.02.2020 
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Fistoş, Soare Liliana 
Cristina, Ungureanu 

Camelia, Vizitiu Diana 
Elena 

combaterea manei de viţă 
de vie şi metoda de 
obţinere a acesteia 

135134A2 
BOPI 8/30.08.2021 

28.  

Fierăscu Radu Claudiu, 
Fierăscu Irina, Brazdis 

Roxana Ioana, Baroi Anda-
Maria, Alexandru  Stirban, 

Leahu Ariana-Codruţa, 
Ortan Alina Ruxandra 

Eugenia 

Soluţie pulverizabilă 
antimicrobiană pentru 
restaurare/ conservare 
suporturi din piele şi 
metoda de obţinere a 

acesteia 

OSIM A 2020-0074 
13.02.2020 
135165A2 

BOPI 8/30.08.2021 

29.  

Grigorescu Ramona-
Marina, Ghioca Paul 

Niculae, Iancu Lorena, Ion 
Rodica Mariana, Ion Nelu, 

David Mădălina-Elena, 
Andrei Elena Ramona, 
Filipescu Mircea Ioan, 

Spurcaciu Bogdan Norocel 

Procedeu de reciclare a 
deşeurilor nemetalice de 
plăci de circuit imprimat 

şi  polipropilenă 
recuperată sub formă de 

compozite antişoc 

OSIM A 2020-00080 
17.02.2020 
135164A2 

BOPI 8/30.08.2021 

30.  

Oancea Florin, 
Constantinescu Aruxandei 

Diana, Bala Ioana, 
Dimitriu Luminiţa 

Extract vegetal sinergic şi 
procedeu de obţinere 

OSIM A 2021-00110 
11.03.2021 
135149A0 

BOPI 8/30.08.2021 

31.  

Oancea Florin, 
Constantinescu Aruxandei 

Diana, Bărbieru Otilia 
Gabriela, Naomi Tritean 

Hidrolizat de drojdie 
epuizată de la fabricarea 

berii, procedeu de 
utilizare a acestuia şi 

produse rezultate 

OSIM A 2021-00111 
11.03.2021 
135137A0 

BOPI 8/30.08.2021 
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Nr.crt. Inventatori Titlu 
Număr  
brevet 

Data 
depunerii 

1.  

Fierăscu Radu 
Claudiu, Fierăscu 

Irina, Moanţă 
Adriana, Petre Ionela 

Soluţie pulverizabilă 
utilizată pentru 

tratarea, consolidarea 
şi protecţia 
suprafeţelor 

anorganice ale 
clădirilor şi/sau 

monumentelor istorice 

RO 133306B1 
BOPI  

1/29.01.2021 

Dosar OSIM 
A 0919/ 

09.11.2017 
 

2.  

Frone Adriana 
Nicoleta, Chiulan 
Ioana, Panaitescu 

Denis Mihaela 

Procedeu de 
producere a 

micro(nano) cristalelor 
de celuloză din 

învelişul sămburilor de 
prune 

RO 133172B1 
BOPI 

2/27.02.2021 

Dosar OSIM 
A0749/ 

27.09.2017 
 

3.  

Duldner Monica 
Mirela, Căpitanu 
Stanca, Cursaru 
Bogdan, Sârbu 
Andrei, Apostol 
Steluta, Bartha 

Emeric, Ion Simona 
Filofteia, Garea 

Sorina Alexandra, 
Ionescu Marcel 

Oligoester-polioli din 
deșeuri de 

polietilentereftalat si 
materiale 

regenerabile, 
procedeu de obținere 

a acestora si 
compozitie pentru 

spume poliuretanice 
stropite incorporand 
respectivii oligoester-

polioli 

RO 133049B1 
BOPI 

3/30.03.2021 

Dosar OSIM 
A0534/ 

31.07.2017 
 

4.  

Panaitescu Denis 
Mihaela, Frone 

Adriana Nicoleta, 
Chiulan Ioana, 

Vuluga Zina, Iorga 
Michaela, Stănescu 

Paul 

Compoziţie şi 
procedeu de obţinere 
a nanocompozitelor 

din 
polihidroxialcanoaţi şi 
nanofibre de celuloză 

bacteriană 

RO 131882B1 
BOPI 

4/29.04.2021 

Dosar OSIM 
A00861/ 

18.11.2015 
 

5.  

Sârbu Andrei, 
Iordache Tanţa- 

Verona, Florea Ana- 
Mihaela, Georgescu 

Elena- Bianca, 
Apostol Steluţa 

Filme polimerice 
imprentate molecular 
cu droguri şi procedeu 
de obţinere a acestora 

CC EraNet Rus 
10/2016 

RO 133363B1 
BOPI 

4/29.04.2021 

Dosar OSIM 
A2017 -

0920 
09.11.2017 

 

6.  
Zaharia Anamaria, 
Radu Anita Laura, 

Sârbu Andrei, 

Nanohidrogeluri 
pentru eliberarea 

controlată a 

RO 132418B1 
BOPI 

5/28.05.2021 

Dosar OSIM 
A0620/ 

07.09.2016 
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Nr.crt. Inventatori Titlu 
Număr  
brevet 

Data 
depunerii 

Teodorescu Sava 
Mircea, Cursaru 

Bogdan, Spătărelu 
Paula Cătălina, 
Iordache Tanţa 
Verona, Sandu 

Teodor, Florea Ana 
Mihaela 

medicamentelor, şi 
procedeu pentru 

obţinerea acestora 

7.  

Florea Ana Mihaela, 
Sârbu Andrei, 

Iordache Tanţa 
Verona, Georgescu 

Bianca Elena, 
Apostol Steluţa 

Straturi polimerice 
imprentate molecular 
cu bisfenol a, pentru 
senzori electrochimici 

şi procedeu de 
obţinere a acestor 

straturi 
 

RO 133340B1 
BOPI 

5/28.05.2021 

Dosar OSIM 
A0950/ 

16.11.2017 

8.  

Duldner Monica, 
Iancu Stela, Căpitanu 

Stanca, Bartha 
Emeric, Nica Simona, 

Sarbu Andrei, 
Ionescu Marcel, 

Garea Sorina 
Alexandra 

Oligoesteri-polioli 
aromatic-alifatici din 

deşeuri de 
polietilentereftalat şi 
monomeri provenind 

din resurse 
regenerabile şi 

procedeu de obţinere 
a acestora 

RO 131976 
B1 BOPI 

6/30.06.2021 
 

Dosar OSIM 
A0956/ 

03.12.2015 

9.  

Chiulan Iona, 
Panaitescu Denis 
Mihaela, Frone 

Adriana 

Procedeu de obţinere  
a 

micro(nano)cristalelor 
de celuloză 
esterificată 

RO 134120B1 
BOPI 

6/30.06.2021 
 

Dosar OSIM 
A0860/ 

01.11.2018 

10.  

Stepan Emil, Velea 
Sanda, Enăşcuţă 

Cristina Emanuela, 
Radu Elena, Gaidău 
Carmen-Cornelia, 
Niculescu Mihaela 

Doina, Gâdea Mihai, 
Epure Doru Gabriel, 

Becheriţu Marius 

Compoziţie pentru 
prevenirea despicării  
silicvelor de rapiţă şi 

procedeu pentru 
obţinerea acesteia 

RO 132408B1 
BOPI 

7/30.07.2021 

Dosar OSIM 
A00624/ 

09.09.2016 

11.  

Oancea Florin, 
Constantinescu 

Aruxandei Diana, 
Răut Iuliana, Doni 

Mihaela, Dima Stefan 
Ovidiu, Arsene 

Procedeu de 
solubilizare a siliciului 
din material vegetal 

RO 132515B1 
BOPI 

8/30.08.2021 

Dosar OSIM 
A00893/ 

24.11.2016 
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Nr.crt. Inventatori Titlu 
Număr  
brevet 

Data 
depunerii 

Melania, Jecu Maria 
Luiza 

12.  

Oancea Florin, Călin 
Mariana, 

Constantinescu 
Aruxandei Diana, 
Răut Iuliana, Doni 
Mihaela, Arsene 

Melania, Jecu Maria 
Luiza 

Compoziţie  de 
biostimulant pentru 
plante pe bază de 

lână, şi procedeu de 
obţinere 

RO 133240B1 
BOPI 

8/30.08.2021 

A2017- 
0825 

13.10.2017 

13.  

Fruth Oprişan Victor, 
Todan Ligia, 

Predoană Luminiţa, 
Poenaru Iuliana, 
Aricov Ludmila, 
Leontieş Anca, 

Ciobanu Elena, Petcu 
Gabriela, Ion Rodica 

Mariana, Iancu 
Lorena, Jecu Maria 
Luiza, Călin Mariana 

Procedeu de obţinere 
a unor pelicule 
nanocompozite 

destinate protejării 
componentelor litice 

ale patrimoniului 
cultural 

RO 134390B1 
BOPI 

8/30.08.2021 

Dosar OSIM 
A 0350/ 

10.06.2019 

14.  

Sîrbu Andrei, Zaharia 
Anamaria, Radu 

Anita Laura, Iancu 
Stela, Stoica 

Anicuţa, Stroescu 
Marta Cătălina, 

Tebrencu  Carmen, 
Ionescu Elena, Sandu 

Teodor, Apostol 
Steluţa 

Procedeu de obţinere 
a hidrogelurilor 

hibride conţinând 
fitoextracte bioactive 

RO 132253B1 
BOPI 
11/ 

29.11.2021 

Dosar OSIM 
A 0365/ 

23.05.2016 

15.  

Velea Sanda, Bomboş 
Mariana Mihaela, 

Doukeh Rami, 
Vasilievici Gabriel, 

Oprescu Emilia 
Elena, Bomboş Dorin, 

Călin Cătălina 

Catalizator pe bază de 
Mo şi procedeu de 

piroliză lentă a 
biomasei pe acest 

catalizator 

RO 134949 
B1 

BOPI 
11/ 

29.11.2021 

Dosar OSIM 
A 00819/ 

29.11.2019 

16.  

Ion Rodica Mariana, 
Grigorescu Ramona 

Marina, Iancu 
Lorena, Ghioca Paul 

Niculae, Ion Nelu 

Compoziţie polimerică 
pentru protecţia şi 

conservarea 
suprafeţelor şi 

procedeu de aplicare a 
acestora 

RO 133719 
B1 

BOPI 12/ 
30.12.2021 

Dosar OSIM 
A00319/ 

08.05.2018 
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Nr.crt. Inventatori Titlu 
Număr  
brevet 

Data 
depunerii 

17.  
Rovinaru Camelia, 

Păsărin Diana 
Georgiana 

Procedeu de adaptare 
a drojdiei 

Kluyveromyces 
Marxianus pentru 

creşterea 
randamentului de 

obţinere de biomasă 

RO 132585 
B1 

BOPI 12/ 
30.12.2021 

Dosar OSIM 
A 0783/ 

02.11.2016 
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Brevete de invenție EPO acordate ICECHIM în 2021 

 

Nr.crt. Inventatori Titlu 
Număr 
brevet 

Data 
depunerii 

1.  

Vuluga Zina, 
Elizetxea Cristina, 

Ordonez Mario, 
Corobea Mihai 
Cosmin, Iorga 

Michaela Doina, 
Florea Dorel 

Masterbatch for 
improving the scratch 

resistance of 
polymethylmethacrilat
e and the process for 
producing the same 

EP3483204B
1 

Bulletin 
37/2021, 

15.09.2021 
 

Dosar OSIM 
A0859/3.10. 

2017 
Dosar EPO 

Ep18464003/ 
2018. 
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Brevete premiate la competiția PN-III-P1-1.1-

PRECBVT-2021 

Până la data elaborării prezentului raport, nu a fost publicat raportul 

UEFISCDI asupra competiției “Premierea rezultatelor cercetării 2021”, neputându-

se face aprecieri asupra poziției ICECHIM în raport cu celelalte instituții de cercetare 

din România în privința brevetelor de invenție premiate. Cu toate acestea, ICECHIM 

păstrează un număr ridicat de brevete premiate în cadrul competiției (18). 

Nr. 
crt. 

Nr. 
brevet 

Titlu brevet/ cod depunere Inventatori ICECHIM 

1.  
RO 

133340 
B1/ 2021 

Straturi polimerice imprentate 
molecular cu bisfenol A, pentru 

senzori electrochimici si 
procedeu de obtinere a acestor 
straturi/ PN-III-P1-1.1-PRECBVT-

2021-2988 

Gavrila Ana-Mihaela, Andrei 
Sarbu, Iordache Tanta 
Verona, Stoica Elena-

Bianca, Apostol Steluta 

2.  
RO 

133363 
B1/ 2021 

Filme polimerice imprentate 
molecular cu droguri si procedeu 
de obtinere a acestora / PN-III-

P1-1.1-PRECBVT-2021 -3015 

Gavrila Ana-Mihaela, Andrei 
Sarbu, Iordache Tanta 
Verona, Stoica Elena-

Bianca, Apostol Steluta 

3.  
RO 

133306 
B1/ 2021 

Solutie antimicrobiana 
pulverizabila utilizata pentru 

tratarea, consolidarea si 
protectia suprafetelor 

anorganice ale cladirilor si/sau 
monumentelor istorice / PN-III-

P1-1.1-PRECBVT-2021-3027 

Fierascu Radu Claudiu, 
Fierascu Irina 

4.  
RO 

132418 
B1/ 2021 

Nanohidrogeluri pentru 
eliberarea controlată a 

medicamentelor şi procedeu 
pentru obţinerea acestora/ PN-
III-P1-1.1-PRECBVT-2021-3045 

Gavrila Ana-Mihaela, 
Anamaria Zaharia, Chiriac 
Anita Laura, Andrei Sarbu, 
Spatarelu Catalina Paula, 
Iordache Tanta Verona, 

Sandu Teodor 

5.  
RO 

132517 
B1/ 2020 

Procedeu de obtinere a unui 
biostimulant pentru tratamentul 
si colonizarea resturilor vegetale 
si cresterea tolerantei la uscare 
si reactivare prin rehidratare a 

tulpinilor biostimulante de 
Trichoderma/ PN-III-P1-1.1-

PRECBVT2021-3163 

(Badea) Doni Mihaela, 
Florin Oancea, Raut Iuliana, 

Șesan Tatiana Eugenia, 
Iancu Rusandica, Sanda 
Velea, Jecu Maria Luiza 
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Nr. 
crt. 

Nr. 
brevet 

Titlu brevet/ cod depunere Inventatori ICECHIM 

6.  
RO131024 
B1/ 2020 

Gel de protecţie solară a pielii şi 
procedeu de obţinere şi utilizare 

a acestuia/ PN-III-P1-1.1-
PRECBVT2021-3189 

Ion Rodica Mariana, Nuta 
Alexandrina, Ana Alexandra 

Sorescu, Suica-Bunghez 
Ioana-Raluca 

7.  
RO 33172 
B1 / 2021 

Procedeu de producere a 
micro(nano) cristalelor de 

celuloză din invelişul sîmburilor 
de prune/ PN-III-P1-1.1-

PRECBVT2021-3123 

Frone Adriana Nicoleta, 
Chiulan Ioana, Panaitescu 

Denis Mihaela 

8.  
RO 

132408 
B1 / 2021 

Compozitie pentru prevenirea 
despicarii silicvelor de rapita si 

procedeu pentru obtinerea 
acesteia/ PN-III-P1-1.1-

PRECBVT2021-3130 

Enăşcuţă Cristina 
Emanuela, Radu Elena, 

Stepan Emil, Velea Sanda 

9.  
RO 

134120 
B1 / 2021 

Procedeu de obtinere a 
micro(nano)cristalelor de 

celuloza esterificata/ PN-III-P1-
1.1-PRECBVT2021-3151 

Chiulan Iona, Panaitescu 
Denis Mihaela, Frone 

Adriana 

10.  
RO 

133240 
B1/ 2021 

Compozitie de biostimulant 
pentru plante pe baza de lana, si 
procedeu de obtinere/ PN-III-P1-

1.1-PRECBVT2021-3165 

(Badea) Doni Mihaela, 
Florin Oancea, Calin 
Mariana, Aruxandei 

Constantinescu Diana, Raut 
Iuliana, Arsene Melania 

Liliana, Jecu Maria Luiza 

11.  
RO 

132515 
B1 / 2021 

Procedeu de solubilizare a 
siliciului din material vegetal/ 

PN-III-P1-1.1-PRECBVT2021-3168 

Oancea Florin, 
Constantinescu Aruxandei 
Diana, Răut Iuliana, Doni 

Mihaela, Dima Stefan 
Ovidiu, Arsene Melania, 

Jecu Maria Luiza 

12.  
RO 

134390 
B1 / 2021 

Procedeu de obţinere a unor 
pelicule nanocompozite 

destinate protejării 
componentelor arhitecturale 

litice ale patrimoniului cultural / 
PN-III-P1-1.1-PRECBVT2021-3213 

Ion Rodica Mariana, Iancu 
Lorena, Jecu Maria Luiza, 

Călin Mariana 
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Nr. 
crt. 

Nr. 
brevet 

Titlu brevet/ cod depunere Inventatori ICECHIM 

13.  
RO 

132587 
B1 / 2021 

Procedeu de selecție a 
consorțiilor de microorganisme 

destinate biorafinării 
materialului vegetal cu conținut 
ridicat de fito-siliciu / PN-III-P1-

1.1-PRECBVT2021-3228 

Florin Oancea, Raut Iuliana 

14.  
RO 

133049 
B1 / 2020 

Oligoester-polioli din deseuri de 
polietilentereftalat si materiale 

regenerabile, procedeu de 
obtinere a acestora si compozitie 

pentru spume poliuretanice 
stropite, incorporand respectivii 
oligoester-polioli/ PN-III-P1-1.1-

PRECBVT-2021-3267 

Duldner Monica Mirela,  
Sârbu Andrei, Apostol 

Steluta, Căpitanu Stanca, 
Cursaru Bogdan 

15.  
RO 

131367 
B1 / 2020 

Compoziţie antibacteriană şi 
antifungică pentru specii 

rezistente la acţiunea 
antibioticelor, şi procedeu de 

obţinere/ PN-III-P1-1.1-PRECBVT-
2021-3316 

Corobea Mihai Cosmin, 
Florea Dorel, Vuluga Zina, 

Iorga Michaela Doina, 
Panaitescu Denis Mihaela 

16.  
RO 

131976 
B1/ 2021 

Oligoester-polioli romaticalifatici 
din deseuri de 

polietilentereftalat si monomeri 
provenind din resurse 

regenerabile si procedeu de 
obtinere a acestora/PN-III-P1-

1.1-PRECBVT-2021-3264 

Duldner Monica Mirela, 
Sârbu Andrei, Iancu Stela, 

Căpitanu Stanca 

17.  
RO 

131882 
B1 / 2021 

Compozitie si procedeu de 
obtinere a nanocompozitelor din 
polihidroxialcanoati si nanofibre 
de celuloza bacteriana/ PN-III-

P1-1.1-PRECBVT-2021-3285 

Panaitescu Denis Mihaela, 
Frone Adriana Nicoleta, 

Chiulan Ioana, Vuluga Zina, 
Iorga Michaela 

18.  
EP 

3483204 
B1 / 2021 

Masterbatch for improving the 
scratch resistance of 

polymethylmethacrylate and the 
process for producing the same/ 
PN-III-P1-1.1-PRECBVT-2021-3357 

Vuluga Zina, Corobea Mihai 
Cosmin, Iorga Michaela 

Doina, Florea Dorel 
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Brevete de invenție publicate în 2021 cu titular alte 

instituții 

Nr.
crt
. 

Nr. 
brevet 

Titular Titlu brevet Inventatori ICECHIM Data DNR 

1 
RO 

132587 
B1 / 2021 

USAMV 
Bucuresti 

Procedeu de selecție 
a consorțiilor de 
microorganisme 

destinate biorafinării 
materialului vegetal 
cu conținut ridicat 

de fito-siliciu 

Florin Oancea, Raut 
Iuliana 

29.11.2016 
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Cereri brevete invenții depuse/publicate de alți 

solicitanți, cu inventatori din ICECHIM, în 2021 

 

Nr. 
crt. 

Inventatori 
ICECHIM 

Titlu 
Număr şi data 

depunerii 
Solicitant 

1.  

Oancea Florin, 
Constantinescu 

Aruxandei 
Diana 

 

Compoziţie de feritilzant 
cu eliberare controlată 

 

A-00808/ 
29.12.2021 

FIA CORP 
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Anexa 4 

 

ARTICOLE ISI PUBLICATE ÎN 2021 

 

Nr. 

crt. 
Autori Titlu Revista 

Factor 

Impact 

Articole ISI publicate în Q1 (zona roșie) 

1.  

Florin M  Dîrloman, Gabriela 

Toader, Traian Rotariu, 

Tudor V. Țigănescu, Raluca 

E. Ginghină, Răzvan Petre, 

Florentina Alexe, Mihai I. 

Ungureanu, Edina Rusen, 

Aurel Diacon, Adi Ghebaur, 

Monica Duldner, Alina E. 

Coman, Robert Țincu 

Molecularly imprinted 

films and quaternary 

ammonium-

functionalized 

microparticles 

working in tandem 

against pathogenic 

bacteria in 

wastewaters 

Polymers 13(21), 

3828 
4.329 

2.  

Gabriela Toader, Aurel 

Diacon, Traian Rotariu, 

Mioara Alexandru, Edina 

Rusen, Raluca Elena 

Ginghină, Florentina Alexe, 

Ramona Oncioiu, Florina 

Lucica Zorila, Alice Podaru, 

Andreea Elena Moldovan, 

Daniela Pulpea, Ana 

Mihaela Gavrilă, Tanta 

Verona Iordache, Raluca 

Șomoghi 

Eco–Friendly Peelable 

Active 

Nanocomposite Films 

Designed for 

Biological and 

Chemical Warfare 

Agents 

Decontamination 

Polymers 13(22), 

3999 
4.329 

3.  

S. Perța-Crișan, C. Ș. 

Ursachi, S. Gavrilaș, F. 

Oancea, F.-D. Munteanu 

Closing the loop with 

keratin-rich fibrous 

materials 

Polymers 13(11), 

1896 
4.329 

4.  

Lisa Paruch, Adam M. 

Paruch, Tanta-Verona 

Iordache, Andreea G. Olaru, 

Andrei Sarbu 

Mitigating Antibiotic 

Resistance Genes in 

Wastewater by 

Sequential Treatment 

Polymers, 

13(10), 1593 
4.329 
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Nr. 

crt. 
Autori Titlu Revista 

Factor 

Impact 

with Novel 

Nanomaterials 

5.  

Alina Elena Coman, Julien 

Peyrton, Gheorghe Hubca, 

Andrei Sarbu, Augusta 

Raluca Gabor, Cristian Andi 

Nicolae, Tanta Verona 

Iordache, Luc Averous 

Synthesis and 

characterization of 

renewable 

polyurethane foams 

using different 

biobased polyols from 

olive oil 

European 

Polymer Journal 

149, 110363 

4.598 

6.  

Claudiu Locovei, Anita-

Laura Chiriac, Andreea 

Miron, Sorina Iftimie, Vlad-

Andrei Antohe, Andrei 

Sârbu, Anca Dumitru 

Synthesis of titanium 

nitride via hybrid 

nanocomposites 

based on mesoporous 

TiO2/acrylonitrile 

Scientific 

Reports, 11,  

5055 

4.379 

7.  

Anda Ionelia Voicu, Adi 

Ghebaur, Cristina L. Nistor, 

Andrei Sârbu, Eugeniu 

Vasile, Raul Mitran, Horia 

Iovu, Sorina Alexandra 

Garea 

New nanocarriers 

based on Porous Clay 

Heterostructures 

(PCH) designed for 

Methotrexate 

delivery 

Microporous  

and Mesoporous 

Materials,  

111434 

5.455 

8.  

Oprescu, E.-E., Enascuta 

C.-E., Doukeh, R., Calin, 

C., Lavric, V. 

Characterizing and 

using a new bi-

functional catalyst to 

sustainably 

synthesize methyl 

levulinate from 

biomass 

carbohydrates 

Renewable 

Energy, 176 
8.000 

9.  

Doukeh, R., Bombos, D., 

Bombos, M., Oprescu, E.-E., 

Dumitrascu, G., Vasilievici, 

G., Calin, C. 

Catalytic 

hydrotreating of bio-

oil and evaluation of 

main noxious 

emissions of gaseous 

phase 

Scientific 

Reports, 11(1) 
4.380 

10.  

Calin C., Leostean C.,Trifoi 

Ancuta, Oprescu E.-E, Wiita 

E, Banu I. 

Mutual inhibition 

effect of sulfur 

compounds in the 

Scientific 

Reports, 11(1) 
4.380 
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Nr. 

crt. 
Autori Titlu Revista 

Factor 

Impact 

hydrodesulfurization 

of thiophene, 2-

ethylthiophene and 

benzothiophene 

ternary mixture 

11.  

Ioana Chiulan, Denis 

Mihaela Panaitescu, Elena-

Ruxandra Radu, Sorin 

Vizireanu, Vera Sătulu, 

Bogdan Biţă, Raluca 

Augusta Gabor, Cristian 

Andi Nicolae, Monica 

Raduly, Valentin Rădiţoiu 

Influence of TEMPO 

oxidation on the 

properties of 

ethylene glycol 

methyl ether acrylate 

grafted cellulose 

sponges 

Carbohydrate 

Polymers 

Volume 272, 

2021, 118458 

9.381 

12.  

P. Chipurici, A. Vlaicu, I. 

Călinescu, M. Vînătoru, C. 

Busuioc, A. Dinescu, A. 

Ghebaur, E. Rusen, G. 

Voicu, M. Ignat, A. Diacon 

Magnetic silica 

particles 

functionalized with 

guanidine derivatives 

for microwave-

assisted 

transesterification of 

waste oil 

Scientific 

Reports, 11 
4.379 

13.  

Cristina Moale, Marius 

Ghiurea, Carmen Eugenia 

Sîrbu, Raluca Somoghi, 

Traian Mihai Cioroianu, 

Victor Alexandru Faraon, 

Carmen Lupu, Bogdan 

Trică, Diana 

Constantinescu-Aruxandei, 

Florin Oancea 

Effects of Siliceous 

Natural 

Nanomaterials 

Applied in 

Combination with 

Foliar Fertilizers on 

Physiology, Yield and 

Fruit Quality of the 

Apricot and Peach 

Trees 

Plants, 10(11), 

2395 
3.395 

14.  
I. Hosu, D. Constantinescu-

A., F. Oancea, M. Doni 

The Scavenging 

Effect of Myoglobin 

from Meat Extracts 

toward Peroxynitrite 

Studied with a Flow 

Injection System 

Biosensors- 

Basel, 11(7),220 
5.519 
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Nr. 

crt. 
Autori Titlu Revista 

Factor 

Impact 

Based on 

Electrochemical 

Reduction over a 

Screen-Printed 

Carbon Electrode 

Modified with Cobalt 

Phthalocyanine: 

Quantification and 

Kinetics 

15.  

Iuliana Raut, Mariana Calin, 

Luiza Capra, Ana Maria 

Gurban, Mihaela Doni, 

Nicoleta Radu, Luiza Jecu 

Cladosporium sp. 

isolate as fungal 

plant growth 

promoting agent 

Agronomy,  

11(2), 392 
3.417 

16.  

Bostan, M.; Mihaila, M.; 

Petrica-Matei, G.G.; Radu, 

N.; Hainarosie, R.; 

Stefanescu, C.D.;Roman, V; 

Diaconu, C.C. R. 

Resveratrol 

Modulation of 

Apoptosis and Cell 

Cycle Response to 

Cisplatin in Head and 

Neck Cancer Cell 

Lines 

Int. J. Mol. Sci., 

22(12), 6322 
5.923 

17.  
Voaides, Radu, N; Birza, E; 

N. Babeanu 

Medlar—A 

Comprehensive and 

Integrative Review 

Plants-Basel, 

10(11),2344 
3.935 

18.  

Modrogan, C.; Cǎprǎrescu, 

S.; Dǎncilǎ, A.M.; Orbuleț, 

O.D.; Grumezescu, A.M.; 

Purcar, V.; Radițoiu, V.; 

Fierascu, R.C. 

Modified Composite 

Based on Magnetite 

and Polyvinyl 

Alcohol: Synthesis, 

Characterization, and 

Degradation Studies 

of the Methyl Orange 

Dye from Synthetic 

Wastewater 

Polymers, 13, 

3911 
4.329 

19.  

I. Fierascu, R.C.Fierascu, 

T.Fistos, L.Motelica, 

O.Oprea, A.Nicoara, 

A.Ficai, A.Stirban, 

M.S.Zgarciu 

Non-invasive 

microanalysis of a 

written page from 

the Romanian 

heritage The 

Microchemical 

Journal, 168, 

106345 

4.560 
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Homiliary of Varlaam 

(Cazania lui Varlaam) 

20.  

Fierascu, I.; Fierascu, R.C.; 

Ungureanu, C.; 

Draghiceanu, O.A.; Soare, 

L.C. 

Application of 

Polypodiopsida Class 

in Nanotechnology–

Potential towards 

Development of More 

Effective Bioactive 

Solutions 

Antioxidants,  

10, 748 
6.313 

21.  
Fierascu, R.C.; Fierascu, I.; 

Baroi, A.M.; Ortan, A. 

Selected Aspects 

Related to Medicinal 

and Aromatic Plants 

as Alternative 

Sources of Bioactive 

Compounds 

Int. J. Mol. 

Sci., 22, 1521 
5.924 

22.  
Fierascu, R.C.; Fierascu, I.; 

Ortan, A.; Paunescu, A. 

Plantago media L.—

Explored and 

Potential 

Applications of an 

Underutilized Plant 

Plants, 10, 265 3.935 

23.  

Fierascu I., Ditu L.-M., 

Sutan A.N., Drăghiceanu 

O.A., Fierascu R.C., 

Fierascu R.C., Avramescu 

S.M., Lungulescu E.-M., 

Nicula N., Soare L.C 

Influence of gamma 

irradiation on the 

biological properties 

of Asplenium 

scolopendrium L. 

hydroalcoholic 

extracts 

Radiation  

Physics and 

Chemistry 18, 

109175 

2.858 

24.  R.M. Frincu 

Long-term Trends in 

Water Quality Indices 

in The Lower Danube 

and Tributaries in 

Romania (1996-2017) 

International 

Journal of 

Environmental 

Research and 

Public Health 

Vol. 18(4), 1665 

3.390 

25.  

C.M. Ninciuleanu, R. 

Ianchis, E. Alexandrescu, 

C.I. Mihaescu, C. 

The effects of 

monomer, 

crosslinking agent, 

Materials, 

14(91), 2305 
3.623 
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Scomoroscenco, C.L. Nistor, 

S. Preda, C. Petcu, M. 

Teodorescu 

and filler 

concentrations on the 

viscoelastic and 

swelling properties of 

poly(methacrylic 

acid) hydrogels: A 

Comparison 

26.  

C. Scomoroscenco, M. 

Teodorescu, A. Raducan, M. 

Stan, S.N. Voicu, B. Trica, 

C.M. Ninciuleanu, C.L. 

Nistor, C.I. Mihaescu, C. 

Petcu, L.O. Cinteza 

Novel gel 

microemulsion as 

topical drug delivery 

system for curcumin 

in dermatocosmetics 

Pharmaceutics 

13(4), 505 
6.321 

27.  

M.A. Tanase, A. Raducan, 

P. Oancea, L.M. Ditu, M. 

Stan, C. Petcu, C. 

Scomoroscenco, C.M. 

Ninciuleanu, C.L. Nistor, 

L.O. Cinteza 

Mixed pluronic-

cremophor polymeric 

micelles as 

nanocarriers for 

poorly soluble 

antibiotics-the 

influence on the 

antibacterial activity 

Pharmaceutics  

13(4), 435 
6.321 

28.  

R.L. Alexa, H. Iovu, J. 

Ghitman, A. Serafim, C. 

Stavarache, M.M. Marin, R. 

Ianchis 

3D-printed gelatin 

methacryloyl-based 

scaffolds with 

potential application 

in tissue engineering 

Polymers, 13(5), 

727 
4.329 

29.  

R.L Alexa, R. Ianchis, D. 

Savu, M. Temelie, B. Trica, 

A. Serafim, G.M. Vlasceanu, 

E. Alexandrescu, S. Preda, 

H. Iovu 

3D Printing of 

Alginate-Natural Clay 

Hydrogel-Based 

Nanocomposites 

Gels, 7(4), 211 4.702 

30.  

Simona Căprărescu, Cristina 

Modrogan (autor 

corespondent), Violeta 

Purcar (autor 

corespondent), Annette 

Study of Polyvinyl 

Alcohol-SiO2 

Nanoparticles 

Polymeric Membrane 

in Wastewater 

Polymers 13, 

1875 
4.329 
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Madelene Dăncilă, 

Oanamari Daniela Orbuleț 

Treatment Containing 

Zinc Ions 

31.  

Popa M.S., Frone A.N., 

Radu I.C., Stanescu P.O., 

Truşcă R., Rădiţoiu V., 

Nicolae C.A., Gabor A.R., 

Panaitescu D.M. 

Microfibrillated 

cellulose grafted with 

metacrylic acid as a 

modifier in poly(3-

hydroxybutyrate) 

Polymers,  13 

(22), 3970 
4.329 

32.  

Chiulan I., Panaitescu D.M., 

Radu E.R., Vizireanu S., 

Sătulu V., Biţă B., Gabor 

R.A., Nicolae C.A., Raduly 

M., Rădiţoiu V. 

Influence of TEMPO 

oxidation on the 

properties of 

ethylene glycol 

methyl ether acrylate 

grafted cellulose 

sponges 

Carbohydrate 

Polymers, 272, 

118458 

9.381 

33.  

Panaitescu D.M., Popa M.S., 

Raditoiu V., Frone A.N., 

Sacarescu L., Gabor A.R., 

Nicolae C.A., Teodorescu 

M. 

Effect of calcium 

stearate as a 

lubricant and catalyst 

on the thermal 

degradation of 

poly(3-

hydroxybutyrate) 

International 

Journal of 

Biological  

Macromolecules,  

190 

6.953 

34.  

Vuluga Z., Sanporean C.-G., 

Panaitescu D.M., 

Teodorescu G.M., Corobea 

M.C., Nicolae C.A., Gabor 

A.R., Raditoiu V. 

The effect of 

sebs/halloysite 

masterbatch 

obtained in different 

extrusion conditions 

on the properties of 

hybrid 

polypropylene/glass 

fiber composites for 

auto parts 

Polymers, 13 

(20), 3560 
4.329 

35.  

I. Atkinson, A.M. Seciu-

Grama, O.C. Mocioiu, A.M. 

Mocioiu, L. Predoana, M. 

Voicescu, J.P. Cusu, R.M. 

Preparation and 

Biocompatibility of 

Poly Methyl 

Methacrylate (PMMA)-

Mesoporous Bioactive 

Gels 7, no. 4: 

180 
4.702 
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Grigorescu, R.M. Ion, O. 

Craciunescu 

Glass (MBG) 

Composite Scaffolds 

36.  

Wim H. De Jong, D. 

Panagiotakos, A. Proykova, 

T. Samaras, M. W. Clemens, 

D. De Jong, I. Hopper, H.A. 

Rakhorst, F. Santanelli di 

Pompeo, S. D. Turner, R. 

Bertollini, T. Borges, W. de 

Jong, P. de Voogt, R. 

Duarte-Davidson, P. Hoet, 

Rodica Mariana Ion, R. 

Kraetke, D. Panagiotakos, 

A. Proykova, T. Samaras, M. 

Scott, E. Testai, T. 

Vermeire, M. Vighi, 

S.Zacharov 

Final opinion on the 

safety of breast 

implants in relation 

to anaplastic large 

cell lymphoma: 

Report of the 

scientific committee 

on health, emerging 

and environmental 

risks (SCHEER) 

Regulatory 

Toxicology and 

Pharmacology, 

125,104982 

3.271 

37.  

Stefan Bucur, Ionel 

Mangalagiu, Aurel Diacon, 

Alexandra Mocanu, Florica 

Rizea, Raluca Somoghi, Adi 

Ghebaur, Aurelian Cristian 

Boscornea, Edina Rusen 

Novel Chemical 

Architectures Based 

on Beta-Cyclodextrin 

Derivatives 

Covalently Attached 

on Polymer Spheres 

Polymers, 

13(14), 2338 
4.329 

38.  

Aurel Diacon, Edina Rusen, 

Florica Rizea, Adi Ghebaur, 

Daniela Berger, Raluca 

Șomoghi, Andreea Matei, 

Petru Palade, Oana 

Tutunaru 

One-pot strategy for 

obtaining magnetic 

PMMA particles 

through ATRP using 

Fe(CO)5 as co-

initiator 

European 

Polymer Journal 

Volume 152, 

110446 

4.598 

39.  
Alexandru Anisiei, Florin 

Oancea, Luminita Marin 

Electrospinning of 

chitosan-based 

nanofibers: From 

design to prospective 

applications 

Reviews in 

Chemical 

Engineering 

6.299 

Factor impact cumulat – Q1 (zona roșie) 193.582 

  



ANEXA 3- INCDCP-ICECHIM – RAPORT DE ACTIVITATE 2021 

  
 

 
Pagina 9 din 32/A4 

 

Nr. 

crt. 
Autori Titlu Revista 

Factor 

Impact 

Articole ISI publicate în anul 2021 – Q2 (zona galbenă) 

40.  

Teodor Sandu, Raul-

Augustin Mitran, Andrei 

Sârbu, Nicolae Stănică, Ana 

Mihaela Gavrilă, Delia 

Pătroi, Virgil Marinescu, 

Cristian Petcu, Marius 

Ghiurea, Marinela Victoria 

Dumitru, Tanța Verona 

Iordache 

Two- component 

polymer beads with 

magnetic features as 

efficient means for 

active principles 

binding 

Journal of 

Polymer 

Research 28,  

277 

3.097 

41.  

Bianca Elena Stoica, Ana-

Mihaela Gavrila, Andrei 

Sarbu,  Horia Iovu, Hugues 

Brisset, Andreea Miron, 

Tanta-Verona Iordache 

Uncovering the 

behavior of screen-

printed carbon 

electrodes modified 

with polymers 

molecularly 

imprinted with 

lipopolysaccharide 

Electrochemistry 

Communications 

124, 106965 

4.724 

42.  

Ana-Mihaela Gavrila, Ionut-

Cristian Radu, Hermine 

Stroescu, Anamaria 

Zaharia, Elena-Bianca 

Stoica, Ana-Lorena Ciurlica, 

Tanţa-Verona Iordache, 

Andrei Sârbu 

Role of Functional 

Monomers upon the 

Properties of 

Bisphenol A 

Molecularly Imprinted 

Silica Films 

Applied  

Sciences, 11(7), 

2956 

2.679 

43.  

Teodor Sandu, Anita Laura 

Chiriac, Boyko Tsyntsarski, 

Ivanka Stoycheva, Simona 

Căprărescu, Celina Maria 

Damian, Tanța Verona 

Iordache, Delia Pătroi, 

Virgil Marinescu, Andrei 

Sârbu 

Advanced hybrid 

membranes for 

efficient nickel 

retention from 

simulated 

wastewater 

Polymer 

International,  

70: 866–876 

2.990 

44.  

Istrati, Daniela;  Morosan, 

Alina;  Stan, Raluca;  

Vasile, Bogdan Stefan;  

Microwave-Assisted 

Sol-Gel Preparation 

of the 

Nanomaterials, 

11(12), 3176 
5.067 
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Vasilievici, Gabriel;  Oprea, 

Ovidiu;  Dolete, Georgiana;  

Purcareanu, Bogdan;  

Mihaiescu, Dan Eduard 

Nanostructured 

Magnetic System for 

Solid-Phase Synthesis 

45.  

David, Madalina Elena; Ion, 

Rodica-Mariana; Grigorescu, 

Ramona Marina; Iancu, 

Lorena; Holban, Alina 

Maria; Nicoara, Adrian 

Ionut; Alexandrescu, Elvira; 

Somoghi, Raluca; 

Ganciarov, Mihaela; 

Vasilievici, Gabriel; 

Gheboianu, Anca Irina 

Hybrid Materials 

Based on Multi-

Walled Carbon 

Nanotubes and 

Nanoparticles with 

Antimicrobial 

Properties 

Nanomaterials, 

11(6), 1415 
5.076 

46.  

Lungulescu E.-M.,Setnescu 

R.,Pătroi E.A.,Lungu 

M.V.,Pătroi D.,Ion 

I.,Fierăscu R.-C.,Șomoghi 

R.,Stan M.,Nicula N.-O. 

High-efficiency 

biocidal solution 

based on 

radiochemically 

synthesized Cu-Au 

alloy nanoparticles 

Nanomaterials 

11(12) 3388 
5.076 

47.  

M.A. Tanase, A.C. Soare, P. 

Oancea, A. Raducan, C.I. 

Mihaescu, E. Alexandrescu, 

C. Petcu, L.M. Ditu, M. 

Ferbinteanu, B. Cojocaru, 

L.O. Cinteza 

Facile In Situ 

Synthesis of ZnO 

Flower-like 

Hierarchical 

Nanostructures by 

the Microwave 

Irradiation Method 

for Multifunctional 

Textile Coatings 

Nanomaterials,  

11(10), 2574 
5.076 

48.  

R.L. Alexa, H. Iovu, B. 

Trica, C. Zaharia, A. 

Serafim, E. Alexandrescu, 

I.C. Radu, G. Vlasceanu, S. 

Preda, C.M. Ninciuleanu, R. 

Ianchis 

Assessment of 

naturally sourced 

mineral clays for the 

3d printing of 

biopolymer-based 

nanocomposite inks 

Nanomaterials, 

11(3), 703 
5.076 
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49.  

Stan, M. S., Badea, S., 

Hermenean, A., Herman, 

H., Trica, B., Sbarcea, B. 

G., & Dinischiotu, A. 

New insights into the 

cell death signaling 

pathways triggered 

by long-term 

exposure to silicon-

based quantum dots 

in human lung 

fibroblasts 

Nanomaterials, 

11(2), 323 
5.076 

50.  

Gianluca Utzeri, Luis 

Verissimo, Dina Murtinho, 

Alberto A. C. C. Pais, F. 

Xavier Perrin, Fabio 

Ziarelli, Tanta-Verona 

Iordache, Andrei Sarbu, 

Artur J. M. Valente 

Poly(β-cyclodextrin)-

Activated Carbon Gel 

Composites for 

Removal of Pesticides 

from Water 

Molecules,  

26(5): 1426 
4.412 

51.  

A. Diacon, I. Călinescu, M. 

Vinatoru, P. Chipurici, A. 

Vlaicu, A.C. Boscornea, T.J. 

Mason 

Fatty Acid Ethyl 

Esters (FAEE): A New, 

Green and Renewable 

Solvent for the 

Extraction of 

Carotenoids from 

Tomato Waste 

Products 

Molecules,  

26, 14 
4.412 

52.  

A. Iosageanu, D. Ilie, O. 

Craciunescu, A.-M. Seciu-

Grama, A. Oancea, O. 

Zarnescu, I. Morar, F. 

Oancea 

Effect of fish bone 

bioactive peptides on 

oxidative, 

inflammatory and 

pigmentation 

processes triggered 

by uvb irradiation in 

skin cells 

Molecules,  

26,14, 2691 
4.412 

53.  

ML Arsene, I Răut, M Călin, 

ML Jecu, M Doni, AM 

Gurban 

Versatility of Reverse 

Micelles: From 

Biomimetic Models to 

Nano (Bio)Sensor 

Design 

Processes,  

9(2):345 
2.847 
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54.  

V Purcar, V Rădiţoiu, C 

Nichita, A Bălan, A 

Rădiţoiu, S Căprărescu, M 

Raduly, R Manea, R 

Şomoghi, CA Nicolae, I 

Raut, L Jecu 

Preparation and 

characterization of 

silica-gentamicin 

nanohybrids obtained 

by microwave 

synthesis 

Materials,  

14(8), 2086 
3.623 

55.  

Raduly Monica, Raditoiu 

Valentin,  Rădiţoiu Alina, 

Frone Adriana, Nicolae 

Cristian-Andi, Purcar 

Violeta, Ispas Georgiana, 

Constantin Mariana, Raut 

Iuliana 

Modeling the 

Properties of 

Curcumin Derivatives 

in Relation to the 

Architecture of the 

Siloxane Host 

Matrices 

Materials,  

15(1), 267 
3.623 

56.  

Raut, I.; Calin, M.; Vuluga, 

Z.; Oancea, F.; Paceagiu, 

J.; Radu, N.; Doni, M.; 

Alexandrescu, E.; Purcar, 

V.; Gurban, A.-M.; Ionela 

Petre, Luiza Jecu 

Fungal Based 

Biopolymer 

Composites for 

Construction 

Materials 

Materials,  

14(11) 2906 
3.623 

57.  

Victor Fruth, Ligia Todan, 

Cosmin Iulian Codrea, 

Iuliana Poenaru, Simona 

Petrescu, Ludmila Aricov, 

Madalina Ciobanu, Luiza 

Jecu, Rodica Mariana Ion, 

Luminita Predoana 

Multifunctional 

composite coatings 

based on photoactive 

metal-oxide, 

nanopowders 

(MgO/TiO2) in 

hydrophobic polymer 

matrix for stone 

heritage 

conservation 

Nanomaterials, 

11(10), 2586 
5.076 

58.  
Fierascu, R.C.; Fierascu, I.; 

Chican, I.E. 

Natural Ingredients in 

Functional Coatings—

Recent Advances and 

Future Challenges 

Coatings,  

11, 429 
2.881 

59.  

I.Fierascu, A.M.Baroi, 

R.I.Brazdis, T.Fistos, 

C.A.Nicolae, V.Raditoiu, 

Archaeometrical 

Characterization of 

Romanian Late 

Frontiers in 

Materials, 8, 

630137  

3.340 
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I.C.Inel, V.Sava, 

R.C.Fierascu 

Bronze Age Ceramic 

Fragments 

60.  

Brazdis R.I., Fierascu I., 

Avramescu S.M., Fierascu 

R.C 

Recent progress in 

the application of 

hydroxyapatite for 

the adsorption of 

heavy metals from 

water matrices 

Materials 14(22) 

6898 
3.623 

61.  

Elena-Ruxandra Radu, Denis 

Mihaela Panaitescu, 

Cristian-Andi Nicolae, 

Raluca Augusta Gabor, 

Valentin Rădiţoiu, Sergiu 

Stoian, Elvira Alexandrescu, 

Radu Fierăscu, Ioana 

Chiulan 

The Soil 

Biodegradability of 

Structured 

Composites Based on 

Cellulose Cardboard 

and Blends of 

Polylactic Acid and 

Polyhydroxybutyrate 

Journal of 

Polymers and  

the Environment 

29, 2310–2320 

3.667 

62.  

Ungureanu, C.; Fierascu, I.; 

Fierascu, R.C.; Costea, T.; 

Avramescu, S.M.; 

Călinescu, M.F.; Somoghi, 

R.; Pirvu, C. 

In Vitro and In Vivo 

Evaluation of Silver 

Nanoparticles 

Phytosynthesized 

Using Raphanus 

sativus L. Waste 

Extracts 

Materials, 14, 

1845 
3.623 

63.  

Şuţan N.A., Fierăscu I., 

Şuţan C., Şuţan C., Soare 

L.C., Neblea A.M., Somoghi 

R., Fierăscu R.C. 

In vitro 

mitodepressive 

activity of 

phytofabricated 

silver oxide 

nanoparticles (Ag2O-

NPs) by leaves 

extract of Helleborus 

odorus Waldst. Kit. 

ex Willd 

Materials Letters 

2861, 129194 
3.423 

64.  
Radu Claudiu Fierascu, 

Enrico Sassoni, Alina 

Editorial: 

Degradation of 

Cultural Heritage 

Front. Mater., 8, 

719685  
3.515 
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Catrinel Ion, Anton Ficai, 

Elwira Sieniawska 

Artifacts: From 

Archaeometry to 

Materials 

Development 

65.  

Di Lena, G.; Sanchez del 

Pulgar, J.; Lucarini, M.; 

Durazzo, A.; Ondrejíčková, 

P.; Oancea, F.; Frincu, R.-

M.; Aguzzi, A.; Ferrari 

Nicoli, S.; Casini, I.; 

Gabrielli, P.; Caproni, R.; 

Červeň, I.; Lombardi-

Boccia, G. 

Valorization 

Potentials of 

Rapeseed Meal in a 

Biorefinery 

Perspective: Focus on 

Nutritional and 

Bioactive 

Components 

Molecules, 26, 

6787 
4.412 

66.  

I.C. Gifu, B. Trica, C.M. 

Ninciuleanu, C.I. Mihaescu, 

C. Petcu, M.C. Lite, A. 

Popescu, M. Anastasescu, 

S.N. Voicu, M.A. Tanase, 

L.O. Cinteza 

Rapid Microwave-

Assisted Synthesis of 

Organo-Modified 

Nanostructured Silica 

Coatings with 

Tunable Water-

Repellence 

Properties 

Coatings,  

11(11), 1319 
2.881 

67.  

M.A. Tanase, M. Marinescu, 

P. Oancea, A. Raducan, C.I. 

Mihaescu, E. Alexandrescu, 

C.L. Nistor, L.-I. Jinga, L.M. 

Ditu, C. Petcu, L.O. Cinteza 

Antibacterial and 

photocatalytic 

properties of ZnO 

nanoparticles 

obtained from 

chemical versus 

Saponaria officinalis 

extract-mediated 

synthesis 

Molecules, 

26(71), 2072 
4.411 

68.  

R. Somoghi, V. Purcar, E. 

Alexandrescu, I.C Gifu, C.M 

Ninciuleanu, C.M Codrut, F. 

Oancea, H. Stroescu 

Synthesis of zinc 

oxide nanomaterials 

via sol-gel process 

with anti-corrosive 

effect for cu, al and 

zn metallic 

substrates 

Coatings, 11(4), 

444 
2.881 
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69.  

Elena Irina Popescu, 

Ludmila Aricov, Sorin 

Mocanu, Iulia Matei, Elena 

Hristea, Rodica Baratoiu, 

Anca Leonties,   Cristian 

Petcu, Elvira Alexandrescu, 

Gabriela Ionita 

Subtle influence on 

alginate gel 

properties through 

host–guest 

interactions between 

covalently appended 

cyclodextrin and 

adamantane units 

New Journal of 

Chemistry, 

45(18), 8083-

8091 

3.591 

70.  

T. Sandu, R.A. Mitran, A. 

Sarbu, N. Stanica, A.M. 

Gavrila, D. Patroi, V. 

Marinescu, C. Petcu, M. 

Ghiurea, M.V. Dumitru, 

T.V. Iordache 

Two-component 

polymer beads with 

magnetic features as 

efficient means for 

active principles 

binding 

Journal of 

Polymer 

Research, 28, 

277 

3.097 

71.  

Anastasescu C, Gifu I.C., 

Negrila C., Socoteanu R., 

Atkinson I., Calderon-

Moreno J.M., Munteanu C., 

Plavan G., Strungaru S.A., 

Cheatham B., Malaroiu A.-

V., Teodorescu V.S. 

Morpho-structural 

properties of ZnSe, 

TiO2-ZnSe materials 

and enzymatic 

activity of their 

bioinorganic hybrids 

with lysozyme 

Materials Science 

and Engineering 

B: Solid-State 

Materials for 

Advanced 

Technology, 

272,115350 

4.051 

72.  

Violeta Purcar, Valentin 

Răditoiu*, Alina Răditoiu, 

Florentina Monica Raduly, 

Georgiana Cornelia Ispas, 

Simona Căprărescu, Adriana 

Nicoleta Frone, Bogdan 

Trică, Cristian-Andi 

Nicolae, Mihai Anastasescu, 

Hermine Stroescu 

Effect of Modified 

Silica Materials on 

Polyvinyl Chloride 

(PVC) Substrates to 

Obtain Transparent 

and Hydrophobic 

Hybrid Coatings 

Applied Sciences 

11, 11044 
2.679 

73.  

Violeta Purcar, Valentin 

Răditoiu, Alina Răditoiu, 

Raluca Manea, Florentina 

Monica Raduly, Georgiana 

Cornelia Ispas, Adriana 

Nicoleta Frone, Cristian 

Andi Nicolae, Raluca 

Preparation and 

Characterization of 

Some Sol-Gel 

Modified Silica 

Coatings Deposited 

on Polyvinyl Chloride 

(PVC) Substrates 

Coatings 11(1), 

11 
2.881 
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Augusta Gabor, Mihai 

Anastasescu, Hermine 

Stroescu, Simona 

Căprărescu 

74.  

Violeta Purcar, Valentin 

Raditoiu, Alina Raditoiu, 

Florentina Monica Raduly, 

Raluca Manea, Adriana 

Frone, Mihai Anastasescu, 

Georgiana Cornelia Ispas, 

Simona Căprărescu 

Bilayer coatings 

based on silica 

materials and iron 

(III) phthalocyanine – 

Sensitized TiO2 

photocatalyst 

Materials 

Research  

Bulletin 138, 

111222 

4.641 

75.  

Monica Florentina Raduly, 

Valentin Raditoiu, Alina 

Raditoiu, Violeta Purcar 

Curcumin: Modern 

Applications for a 

Versatile Additive 

Coatings 11, 519 2.881 

76.  

Majid Salehi, Pedram 

Heidari, Behrooz Ruhani, 

Amanj Kheradmand, Violeta 

Purcar (autor 

corespondent), Simona 

Căprărescu 

Theoretical and 

Experimental Analysis 

of Surface Roughness 

and Adhesion Forces 

of MEMS Surfaces 

Using a Novel Method 

for Making a 

Compound Sputtering 

Target 

Coatings 11, 

1551 
2.881 

77.  

Razvan Bucuresteanu,Lia-

Mara Ditu*,Monica 

Ionita,Ioan 

Calinescu,Valentin 

Raditoiu,Bogdan 

Cojocaru,Ludmila Otilia 

Cinteza,Carmen 

Curutiu,Alina Maria 

Holban,Marius 

Enachescu,Laura-Bianca 

Enache,Gabriel 

Mustatea,Viorel 

Chihaia,Adela 

Preliminary Study on 

Light-Activated 

Antimicrobial Agents 

as Photocatalytic 

Method for 

Protection of 

Surfaces with 

Increased Risk of 

Infections 

Materials  

14(18), 5307 
3.623 
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Nicolaev,Elena-Larisa 

Borcan, Grigore Mihaescu 

78.  

R. M. Grigorescu, P. 

Ghioca, L. Iancu, M. E 

David, R. M. Ion, C. A. 

Nicolae, R. A. Gabor, E. R. 

Radu, M. Ganciarov, B. 

Spurcaciu, E. Alexandrescu, 

F. Ciuprina 

Influence of non‐

metallic fraction of 

printed circuit boards 

waste on recycled 

polyvinyl chloride 

from waste wires 

J Appl Polym  

Sci. e51469 
3.125 

79.  

A. Hudita, B. Galateanu, M. 

Costache, C. Negrei, R. M. 

Ion, L. Iancu, O. Ginghina 

In Vitro Cytotoxic 

Protective Effect of 

Alginate-

Encapsulated 

Capsaicin Might 

Improve Skin Side 

Effects Associated 

with the Topical 

Application of 

Capsaicin 

Molecules,  

26(5), 1455 
4.412 

80.  Rodica-Mariana Ion 

Revisiting Tetra-p-

Sulphonated 

Porphyrin as 

Antimicrobial 

Photodynamic 

Therapy Agent 

Coatings,  

11(4), 393 
2.881 

81.  

A. Hudita, B. Galateanu, M. 

Costache, C. Negrei, R. M. 

Ion, L. Iancu, O. Ginghina 

In Vitro Cytotoxic 

Protective Effect of 

Alginate-

Encapsulated 

Capsaicin Might 

Improve Skin Side 

Effects Associated 

with the Topical 

Application of 

Capsaicin 

Molecules,  

26(5), 1455 
4.412 
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82.  

Panaitescu, D.M., Nicolae, 

C.A., Melinte, V., Scutaru, 

A. L., Gabor, A.R., Popa, 

M.S., Oprea, M., Buruiana, 

T. 

Influence of 

microfibrillated 

cellulose and soft 

biocomponent on the 

morphology and 

thermal properties of 

thermoplastic 

polyurethanes 

Journal of 

Applied Polymer 

Science,  

138(37), 50951 

3.125 

83.  

Rusen, E; Mocanu, A; 

Somoghi, R; Culita, DC; 

Mitran, RA; Dinescu, A; 

Matei, A; Diacon, A 

Mechanism of 

polymer particles 

formation during the 

soap-free emulsion 

terpolymerization of 

styrene - acrylic acid 

- N -(isopropyl 

acrylamide) for 

photonic crystals 

fabrication 

Colloids and 

Surfaces A-

Physicochemical 

and Engineering 

Aspects, 614 

4.539 

84.  

Constantin, M.M.; Corbu, 

C.G.; Mocanu, S.; Popescu, 

E.I.; Micutz, M.; Staicu, T.; 

Somoghi, R.; Trica, B.; 

Popa, V.T.; Precupas, A. 

Model systems for 

evidencing the 

mediator role of 

riboflavin in the uva 

cross-linking 

treatment of 

keratoconus 

Molecules 

10.3390/molecul

es27010190 

4.412 

Factor impact cumulat – Q2 (zona galbenă) 171.853 

  

Articole ISI publicate în anul 2021 – Q3&Q4 (zona gri) 

85.  

Marinescu, Mihai, Popovici, 

D.R., Bombos, D., 

Vasilievici, G., Rosca, Paul, 

Oprescu, E.‑E, Bolocan, I. 

Hydrodeoxygenation 

and hydrocracking of 

oxygenated 

compounds over 

Reaction 

Kinetics, 

Mechanisms and 

Catalysis 133 

2.081 
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CuPd/γ-Al2O3–ZSM-5 

catalyst 

86.  

Doukeh, R., Bombos, M., 

Bombos, D., Vasilievici, G., 

Radu, E., Oprescu, E.-E. 

Pyrolysis of digestate 

from anaerobic 

digestion on tungsten 

oxide catalyst 

Reaction 

Kinetics, 

Mechanisms and 

Catalysis,  

132( 2) 

2.081 

87.  

Chisega-Negrila, Ciprian-

Gabriel;  Diacon, Aurel;  

Calinescu, Ioan;  Vinatoru, 

Mircea;  Berger, Daniela;  

Matei, Cristian;  Vasilievici, 

Gabriel 

On the ultrasound-

assisted preparation 

of Cu/SiO2 system as 

a selective catalyst 

for the conversion of 

biobutanol to butanal 

Chemical Papers 2.097 

88.  

Dimonie D, Dragomir N, 

Trusca R, Jecu L, 

Constantin M, Ghiurea M 

The 3D/4D Printing 

Defects and Their 

Influence on the 

Functional Behavior 

of the Achieved Items 

from Renewable 

Compounds 

Materiale 

Plastice; 58(2) 
0.593 

89.  

Eliza Gabriela Mihăilă, 

Diana Constantinescu 

Aruxandei, Sanda Maria 

Doncea, Florin Oancea, 

Cristian Dincă 

Deep Eutectic 

Solvents For CO2 

Capture In Post-

Combustion Processes 

Studia 

Universitatis 

Babes-Bolyai 

Chemia, 66(2), 

233-246 

0.447 

90.  

D Dimonie, N Dragomir, R 

Trusca, L Jecu, M 

Constantin, M Ghiurea 

The 3D/4D printing 

defects amd their 

influence on the 

functional behavior 

of the achieved items 

from renewable 

compounds (I) 

Materiale 

Plastice, 58(2) 
0.593 

91.  R.M. Frincu, O. Iulian 

Impact of Bucharest 

Wastewater on 

Dambovita River 

Water Quality (2010-

2015) 

Carpathian 

Journal of Earth 

and 

Environmental 

Sciences, 16(1)  

1.347 
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Impact 

92.  

Ana-Alexanda Sorescu, 

Alexandrina Nuta, Rodica-

Mariana Ion, Madalina 

Grigore, Cristina-Lavinia 

Nistor, Ioana-Raluca Suica-

Bunghez 

Purple Kohlrabi Peel, 

a Natural Material for 

Eco-Friendly Silver 

and Gold 

nanoparticles 

Environmental 

Engineering and 

Management 

Journal 

20(4):605-611 

0.916 

93.  

Simona Căprărescu, Violeta 

Purcar (autor 

corespondent), Valentin 

Rădițoiu, Cristian Andi 

Nicolae, Cristina Modrogan, 

Adina Alexandra Scarlat 

Efficient and 

versatile laboratory 

electrodialysis device 

for removal of iron 

ions from a synthetic 

wastewater 

Romanian 

Reports in 

Physics, 77-82 

2.147 

94.  

Căprărescu S., Purcar V., 

Rădițoiu V., Nicolae C.A., 

Modrogan C., Scarlat A.A. 

Efficient and 

versatile laboratory 

electrodialysis device 

used for removal of 

iron ions from a 

synthetic wastewater 

Romanian 

Reports in 

Physics, 73(3), 

802 

1.785 

95.  

Madalina Elena David, 

Ramona Marina Grigorescu, 

Lorena Iancu, Elena 

Ramona Andrei, Raluca 

Somoghi, Adriana Nicoleta 

Frone, Irina Atkinson, 

Luminita Predoana, Adrian-

Ionut Nicoara & Rodica-

Mariana Ion 

Synthesis and 

characterization of 

multi-walled carbon 

nanotubes decorated 

with hydroxyapatite 

Fullerenes 

Nanotubes and 

Carbon 

Nanostructures, 

29:6, 423-430 

1.869 

Factor impact cumulat – Q3&Q4 (zona gri) 15.956 

Factor impact cumulat total = 381.391 
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Articole premiate la competiția PN-III-P1-1.1-PRECISI-

2021 

 

Nr.crt Nr. inreg. Titlu articol Publicație Autori ICECHIM 

1.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

53004 

Archaeometrical 

Characterization of 

Romanian Late Bronze 

Age Ceramic Fragments 

Frontiers in 

Materials 

Fierascu Irina, Baroi 

Anda, Brazdis Roxana 

Ioana, Fistos Toma, 

Nicolae Cristian-Andi, 

Rădițoiu Valentin, 

Fierascu Radu 

2.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

53241 

Hybrid Materials Based 

on Multi-Walled Carbon 

Nanotubes and 

Nanoparticles with 

Antimicrobial Properties 

Nanomaterials 

David Madalina Elena, 

Ion Rodica-Mariana, 

Grigorescu Ramona 

Marina, Iancu Lorena, 

Alexandrescu Elvira, 

Somoghi Raluca, 

Ganciarov Mihaela, 

Gabriel Vasilievici,  

3.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

53398 

Non-invasive 

microanalysis of a 

written page from the 

Romanian 

heritage The Homiliary 

of Varlaam (Cazania lui 

Varlaam) 

Microchemical 

Journal 

Fierascu Irina, Fierascu 

Radu, Fistos Toma  

4.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

53433 

New Insights into the 

Cell Death Signaling 

Pathways Triggered by 

Long-Term Exposure to 

Silicon-Based Quantum 

Dots in Human 

Lung Fibroblasts 

Nanomaterials Trica Bogdan 

5.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

53454 

Long-Term Trends in 

Water Quality Indices in 

the Lower Danube 

International 

Journal of 

Environmental 

Research and 

Frincu Rodica Mihaela 



ANEXA 3- INCDCP-ICECHIM – RAPORT DE ACTIVITATE 2021 

  
 

 
Pagina 22 din 32/A4 
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and Tributaries in 

Romania (1996–2017) 

Public Health 

6.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

53769 

Application of 

polypodiopsida class in 

nanotechnology–

potential 

towards development of 

more effective bioactive 

solutions 

Antioxidants 
Fierascu Irina, Fierascu 

Radu 

7.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

53989 

Natural ingredients in 

functional coatings—

recent advances and 

future challenge 

Coatings 
Fierascu Radu, Fierascu 

Irina, Chican Irina Elena 

8.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

54294 

Selected aspects related 

to medicinal and 

aromatic plants as 

alternative sources of 

bioactive compounds 

International 

Journal 

of Molecular 

Sciences 

Fierascu Radu, Fierascu 

Irina, Baroi Anda 

9.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

54351 

Mitigating Antibiotic 

Resistance Genes in 

Wastewater by 

Sequential Treatment 

with Novel 

Nanomaterials 

Polymers 
Iordache Tanta Verona, 

Andrei Sarbu 

10.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

54609 

Plantago media L.—

explored and potential 

applications of an 

underutilized plant 

Plants-Basel 
Fierascu Radu, Fierascu 

Irina 

11.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

54643 

Characterizing and using 

a new bi-functional 

catalyst to sustainably 

synthesize methyl 

levulinate from biomass 

carbohydrates 

Renewable 

Energy 

Cristina Emanuela 

Enascuta, Elena Emilia 

Oprescu 

12.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

Influence of gamma 

irradiation on the 

biological properties of 

Radiation 

Physics and 

Chemistry 

Fierascu Irina, Fierascu 

Radu 
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55017 Asplenium 

scolopendrium L. 

hydroalcoholic extracts 

13.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

55054 

Closing the Loop with 

Keratin-Rich Fibrous 

Materials 

Polymers Florin Oancea 

14.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

55291 

Poly(beta-cyclodextrin)-

Activated Carbon Gel 

Composites for 

Removal of Pesticides 

from Water 

Molecules 
Iordache Tanta Verona, 

Andrei Sarbu 

15.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

55515 

In vitro and in vivo 

evaluation of silver 

nanoparticles 

phytosynthesized using 

raphanus sativus l. 

Waste extracts 

Materials 
Fierascu Irina, Fierascu 

Radu, Somoghi Raluca 

16.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

55725 

Advanced hybrid 

membranes for efficient 

nickel retention from 

simulated wastewater 

Polymer 

International 

Sandu Teodor, Chiriac 

Anita-Laura, Iordache 

Tanta Verona, Andrei 

Sarbu 

17.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

55756 

Synthesis and 

characterization of 

renewable polyurethane 

foams 

using different biobased 

polyols from olive oil 

European 

Polymer 

Journal 

Alina Elena Coman, 

Andrei Sarbu, Gabor 

Augusta Raluca, Nicolae 

Cristian-Andi, Iordache 

Tanta Verona 

18.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

55764 

Catalytic hydrotreating 

of bio‑oil and evaluation 

of main noxious 

emissions of gaseous 

phase 

Scientific 

Reports 

Bombos Mihaela, Bombos 

Mihaela 

19.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

56575 

Study of Polyvinyl 

Alcohol-SiO2 

Nanoparticles Polymeric 

Polymers Purcar Violeta 
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Nr.crt Nr. inreg. Titlu articol Publicație Autori ICECHIM 

Membrane in 

Wastewater Treatment 

Containing Zinc Ions 

20.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

56638 

Curcumin: Modern 

Applications for a 

Versatile Additive 

Coatings 

Raduly Monica 

Florentina, Rădițoiu 

Valentin, Rădițoiu Alina, 

Purcar Violeta 

21.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

56718 

The Effects of Monomer, 

Crosslinking Agent, and 

Filler 

Concentrations on the 

Viscoelastic and 

Swelling Properties of 

Poly(methacrylic acid) 

Hydrogels: A 

Comparison 

Materials 

Ninciuleanu Claudia 

Mihaela, Ianchis Raluca, 

Alexandrescu Elvira, 

Mihaescu Catalin, 

Scomoroscenco Cristina, 

Cristina Lavinia Nistor, 

Petcu Cristian 

22.  
PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-2 

Subtle influence on 

alginate gel properties 

through host–guest 

interactions between 

covalently appended 

cyclodextrin and 

adamantane units 

New Journal 

of Chemistry 

Petcu Cristian, 

Alexandrescu Elvira 

23.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

56850 

Two- component 

Polymer Beads with 

Magnetic Features as 

Efficient Means for 

Active Principles Binding 

Journal of 

Polymer 

Research 

Sandu Teodor, Andrei 

Sarbu, Gavrila Ana-

Mihaela, Petcu Cristian, 

Ghiurea Marius, Dumitru 

Marinela, Iordache Tanta 

Verona 

24.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

56911 

Photopolymerization of 

Bio-Based Polymers in a 

Biomedical Engineering 

Perspective 

Biomacromole

cules 
Chiulan Ioana 

25.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

56923 

Novel Gel Microemulsion 

as Topical Drug Delivery 

System for Curcumin in 

Dermatocosmetics 

Pharma-

ceutics 

Scomoroscenco Cristina, 

Trica Bogdan, 

Ninciuleanu Claudia 

Mihaela, Cristina Lavinia 
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Nistor, Mihaescu Catalin, 

Petcu Cristian 

26.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

55360 

Iron oxide/phosphatic 

materials composites 

with potential 

applications in 

environmental 

protection 

Materials 

Ispas Georgiana, Manea 

Raluca, Brazdis Roxana 

Ioana, Baroi Anda, Fistos 

Toma, Fierascu Radu, 

Raduly Monica Florentina 

27.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

56658 

Biocomposite foams 

based on 

polyhydroxyalkanoate 

and nanocellulose: 

Morphological and 

thermo-mechanical 

characterization 

International 

Journal of 

Biological 

Macro-

molecules 

Panaitescu Denis 

Mihaela, Gabor Augusta 

Raluca, Nicolae Cristian-

Andi 

28.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

57135 

Effect of hemp fiber 

length on the 

mechanical and thermal 

properties of 

polypropylene/SEBS/he

mp fiber composites 

Journal of 

Materials 

Research and 

Technology-

JMR&T 

Panaitescu Denis 

Mihaela, Fierascu Radu, 

Gabor Augusta Raluca, 

Nicolae Cristian-Andi 

29.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

57591 

Salecan-Clay Based 

Polymer 

Nanocomposites for 

Chemotherapeutic Drug 

Delivery Systems; 

Characterization and In 

Vitro Biocompatibility 

Studies 

Materials 

Ninciuleanu Claudia 

Mihaela, Alexandrescu 

Elvira, Trica Bogdan, 

Ianchis Raluca 

30.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

58014 

Siliceous Natural 

Nanomaterials as 

BiorationalsPlant 

Protectants and Plant 

Health Strengtheners 

Agronomy-

Basel 

Aruxandei-

Constantinescu Diana, 

Lupu Carmen, Oancea 

Florin 

31.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

Fluorescent Silica 

Hybrid Film-Forming 
Coatings 

Rădițoiu Valentin, 

Rădițoiu Alina, Raduly 

Monica Florentina, 
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58033 Materials Based on 

Salicylaldazine 

Purcar Violeta, Ispas 

Georgiana, Manea 

Raluca, Frone Adriana, 

Wagner Luminta Eugenia 

32.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

56991 

Antibacterial and 

Photocatalytic 

Properties of ZnO 

Nanoparticles Obtained 

from Chemical versus 

Saponaria 

officinalis Extract-

Mediated Synthesis 

Molecules 

Mihaescu Catalin, 

Alexandrescu Elvira, 

Cristina Lavinia Nistor, 

Petcu Cristian 

33.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

57020 

Mechanism of polymer 

particles formation 

during the soap-free 

emulsion 

terpolymerization of 

styrene - acrylic acid - N 

-(isopropyl acrylamide) 

for photonic crystals 

fabrication 

Colloids And 

Surfaces A-

Physicochemi

cal and 

Engineering 

Aspects 

Somoghi Raluca 

34.  

PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-

2021- 

57303 

Role of Functional 

Monomers upon the 

Properties of Bisphenol 

A Molecularly Imprinted 

Silica Films 

Applied 

Sciences-

Basel 

Gavrila Ana-Mihaela, 

Anamaria Zaharia, Stoica 

Elena-Bianca, Ciurlica 

Ana-Lorena, Iordache 
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publicat in volumul de 
rezumate al conferintei 

CYSENI 2021 
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Nr. 
crt. 

Autori Titlu Revista 

28.  
Ana – Alexandra Sorescu, 

Nuta Alexandrina, Ion 
Rodica-Mariana 

Qualitative Screening 
of Phytocompounds 

and 
Spectrophotometric 
Investigations of Two 

Pumpkin Species 

publicat in Biology and 
Life Sciences Forum 
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CĂRȚI/CAPITOLE ÎN CĂRȚI PUBLICATE ÎN 2021 

Nr. 

Crt. 
Autori Titlu Date volum (ISBN) 

Editură 

(an) 

1  

Elwira 

Sieniawska, 

Alina Ortan, 

Irina Fierascu, 

Radu Claudiu 

Fierascu 

Procyanidins in Food, 

pp. 1783-1821, 

https://doi.org/10.1

007/978-981-15-

4148-3_43  

Handbook of Dietary 

Phytochemicals, Xiao J., 

Sarker S.D., Asakawa Y. 

(eds). ISBN 978-981-15-

4147-6 

Springer, 

Singapore 

(2021) 

2  

Irina Fierascu, 

Radu Claudiu 

Fierascu, 

Elwira 

Sieniawska 

Advanced techniques 

for recovery of 

active compounds 

from food by-

products, pp. Pages 

693-710, 

https://doi.org/10.1

016/B978-0-12- 

824044-1.00004-0     

Valorization of Agri-Food 

Wastes and By-Products, 

Rajeev Bhat, 

(Ed.), ISBN 9780128240441 

Academic 

Press, 

(2021) 

3  

R.M. Ion, A.A. 

Sorescu, A. 

Nuță 

Green synthesis of 

lanthanides and 

actinides-based 

nanomaterials, pp. 

355-388 

Handbook of Greener 

Synthesis of Nanomaterials 

and Compounds, Volume 2: 

Synthesis At the Macroscale 

and Nanoscale, ISBN: 

9780128224472 

Elsevier 

(2021) 

4  

P. Hoet, R.M. 

Ion, R. Krätke, 

D. 

Panagiotakos, 

A. Proykova, E. 

Testai, T. 

Vermeire 

Opinion on electronic 

cigarettes 

https://ec.europa.eu

/health/system/files/

2021-

04/scheer_o_017_0.p

df  

SCHEER (Scientific 

Committee on Health, 

Environmental and 

Emerging Risks), Scientific 

Opinion on electronic 

cigarettes, 16 April 2021 

EU 

5  
L. Lemgruber, 

R.M. Ion 

Scanning electron 

microscopy 

Imaging Modalities for 

Biological and Preclinical 

Research: A Compendium, 

Volume 1, Part I: Ex vivo 

biological imaging, IPEM–

IOP Series in Physics and 

Engineering in Medicine 

and Biology, ISBN: 978-0-

7503-3059-6 

IOP 

Publishing, 

Bristol, UK 

(2021) 

6  
R.M. Ion, M. 

Geba 
- 

Conservarea și restaurarea 

cărților, manuscriselor și  

Editura 

Palatul 

https://doi.org/10.1007/978-981-15-4148-3_43
https://doi.org/10.1007/978-981-15-4148-3_43
https://doi.org/10.1007/978-981-15-4148-3_43
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-%20824044-1.00004-0
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-%20824044-1.00004-0
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-%20824044-1.00004-0
https://ec.europa.eu/health/system/files/2021-04/scheer_o_017_0.pdf
https://ec.europa.eu/health/system/files/2021-04/scheer_o_017_0.pdf
https://ec.europa.eu/health/system/files/2021-04/scheer_o_017_0.pdf
https://ec.europa.eu/health/system/files/2021-04/scheer_o_017_0.pdf
https://ec.europa.eu/health/system/files/2021-04/scheer_o_017_0.pdf
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Nr. 

Crt. 
Autori Titlu Date volum (ISBN) 

Editură 

(an) 

documentelor - Ghid de 

bune practici 

Culturii, 

Iași (2021) 

7  

M. Geba, R.M.  

Ion, L. Iancu, 

R.M. 

Grigorescu, 

M.E. David 

Conservarea 

artefactelor pe suport 

papetar, pp. 205-341 

Conservarea și restaurarea 

cărților, manuscriselor și  

documentelor - Ghid de 

bune practici 

Editura 

Palatul 

Culturii, 

Iași (2021) 

8  

Irina Fierăscu, 

Radu Claudiu 

Fierăscu, 

Liliana Cristina 

Soare 

- 

Development of plant 

extracts and innovative 

phytosynthesized 

nanostructures mixtures 

with phytotherapeutic 

applications, in order to 

reduce biocenotic stress in 

horticultural crops, 

ISBN 978-619-91466-2-0 

Editura 

Ruse Press, 

Ruse (2021) 

9  

Irina Fierăscu, 

Radu Claudiu 

Fierăscu 

Nanotechnology and 

phyto-

nanotechnology: 

emerging fields of 

research, pp. 9-22 

Development of plant 

extracts and innovative 

phytosynthesized 

nanostructures mixtures 

with phytotherapeutic 

applications, in order to 

reduce biocenotic stress in 

horticultural crops, I. 

Fierăscu, R.C. Fierăscu, 

L.C. Soare (Eds.), ISBN 978-

619-91466-2-0 

Editura 

Ruse Press, 

Ruse (2021) 

10  

Irina Fierăscu, 

Anda Maria 

Baroi, Roxana 

Ioana Brazdis, 

Toma Fistoș, 

Valentin 

Rădițoiu, Radu 

Claudiu 

Fierăscu 

Development of 

phytosynthesized and 

vegetal recipes for 

reducing biocenotic 

stress in horticultural 

crops, pp/ 45-63 

Development of plant 

extracts and innovative 

phytosynthesized 

nanostructures mixtures 

with phytotherapeutic 

applications, in order to 

reduce biocenotic stress in 

horticultural crops, I. 

Fierăscu, R.C. Fierăscu, 

L.C. Soare (Eds.), ISBN 978-

619-91466-2-0 

Editura 

Ruse Press, 

Ruse (2021) 

11  

Oana Alexandra 

Drăghiceanu, 

Liliana Cristina 

The use of Triticum 

test in the evaluation 

of the materials’ 

Development of plant 

extracts and innovative 

phytosynthesized 

Editura 

Ruse Press, 

Ruse (2021) 
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Nr. 

Crt. 
Autori Titlu Date volum (ISBN) 

Editură 

(an) 

Soare, Nicoleta 

Anca Șuțan, 

Irina Fierăscu, 

Radu Claudiu 

Fierăscu, 

Codruta 

Dobrescu 

phytotoxicity, pp. 87-

105 

nanostructures mixtures 

with phytotherapeutic 

applications, in order to 

reduce biocenotic stress in 

horticultural crops, I. 

Fierăscu, R.C. Fierăscu, 

L.C. Soare (Eds.), ISBN 978-

619-91466-2-0 

12  

 

Nicoleta Anca 

Şuţan, Claudiu 

Şuţan, Irina 

Fierăscu, Radu 

Claudiu 

Fierăscu, Oana 

Alexandra 

Drăghiceanu, 

Liliana Cristina 

Soare 

Applications of the 

Allium test in the 

evaluation of 

cytogenotoxicity, pp. 

141-160 

Development of plant 

extracts and innovative 

phytosynthesized 

nanostructures mixtures 

with phytotherapeutic 

applications, in order to 

reduce biocenotic stress in 

horticultural crops, I. 

Fierăscu, R.C. Fierăscu, 

L.C. Soare (Eds.), ISBN 978-

619-91466-2-0 

Editura 

Ruse Press, 

Ruse (2021) 
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Anexa 6 

 

LISTA PROIECTELOR ŞI CONTRACTELOR DE CERCETARE -DEZVOLTARE DERULATE 

DE INCDCP ICECHIM ÎN ANUL 2021 

 

Nr. 

crt. 
Contract nr. …../data ……./ Incheiat cu 

Instituţie 

coordonatoare 
Parteneri 

Director / Responsabil 

contract 
Valoare 2021 

Din care realizat de 

către INCDCP ICECHIM 

1. Programe PNCDI III 8.916.342,75 6.411.525,00 

1.1 

- P 1 -  Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare - pentru creşterea capacităţii sale în resurse, performanţe 

şi calitate a activităţilor CDI 
2.778.718,75 1.442.901,00 

10 PCCDI /03.2018/UEFISCDI 

Închiderea lanţurilor de valoare din bioeconomie prin 

obţinerea de bioproduse inovative cerute de piaţă 

INCDCP ICECHIM 

P1=ICMPP 

P2=UDJ 

P3=INSB 

P4=UAV 

Oancea Florin - director 302.721,75 9.050,00 

32 PCCDI /03.2018/UEFISCDI 

Creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor de biogas 

prin elaborarea sistemului integrat: biogas-microalge-

biocombustibili, în cadrul conceptului de biorafinare 

INCDCP ICECHIM 

P1=INCDIE ICPE -CA 

P2=UB 

P3=INCDCSZ Braşov 

P4=UPG 

P5=TUIASI 

Velea Sanda –  

director 
290.492,00 106.025,00 

40 PCCDI /03.2018/UEFISCDI 

Nanotehnologii inovative pe baza de polimeri pentru 

obţinerea de noi materiale avansate - NAPOLI 19 

INCDCP ICECHIM 

P1=ICCF 

P2=INCEM MC 

P3=UPB 

P4=UB 

P5= ICMPP 

Sârbu Andrei - director 302.721,00 94.752,00 
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Nr. 

crt. 
Contract nr. …../data ……./ Incheiat cu 

Instituţie 

coordonatoare 
Parteneri 

Director / Responsabil 

contract 
Valoare 2021 

Din care realizat de 

către INCDCP ICECHIM 

51 PCCDI /03.2018/UEFISCDI 

Tehnologii noi de diagnoză şi tratament pentru conservarea 

şi revitalizarea componentelor arheologice ale 

patrimoniului cultural naţional ARHEOCONS 

INCDCP ICECHIM 

P1=UOC 

P2=ICF 

P3=UVT 

Rodica Mariana Ion- 

director 
306.483,00 85.690,00 

70 PCCDI /03.2018/UEFISCDI 

Contingenţa hazardurilor CBRN și îmbunătăţirea 

mijloacelor de securitate naţională 

INCDCP ICECHIM 

P1=CCSACBRNE 

P2=ATM 

P3=UPB 

P4=CCO 

P5=CCSFN 

Iordache Tanţa-Verona - 

director 
302.722,00 109.883,00 

80 PCCDI /03.2018/UEFISCDI 

Tehnologii emergente pentru valorificarea industrială a 

structurilor 2D (grafenice şi nongrafenice) 

INCDCP ICECHIM 

P1=UB 

P2=INFLPR 

P3=INCD TIM 

P4=Univ. Craiova 

Corobea Mihai Cosmin - 

director 
302.733,00 66.655,00 

6 PCCDI / 03.2018/ UEFISCDI/ UNIVERSITATEA PITEŞTI  

Creşterea capacităţii instituţionale de cercetare 

bioeconomică pentru exploatarea inovatoare a resurselor 

vegetale autohtone, în vederea obţinerii de produse 

horticole cu valoare adăugată ridicată - BIOHORTINOV 

UPIT 

P1=ICDP 

P2=INCDBH 

P3=ICECHIM 

P4=UPB 

P5=SCDP 

P6=UMF 

P7=ISIM 

Fierăscu Irina- responsabil 33.425,00 33.425,00 

39 PCCDI /03.2018/UEFISCDI/ UNIVERSITATEA POLITEHNICA 

BUCUREŞTI 

Materiale inteligente pentru aplicaţii medicale 

UPB 

P1=CCO 

P2=UMF 

P3=UB 

P4=ICCF 

P5=ICECHIM 

P6= UMF Gr.T Popa 

P7= INSS – Filiala 

Sârbu Andrei - responsabil 38.390,00 38.390,00 
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Nr. 

crt. 
Contract nr. …../data ……./ Incheiat cu 

Instituţie 

coordonatoare 
Parteneri 

Director / Responsabil 

contract 
Valoare 2021 

Din care realizat de 

către INCDCP ICECHIM 

INFLPR 

P8= UMF Iulia Haţeganu 

50 PCCDI /03.2018/ AGENŢIA SPAŢIALĂ ROMÂNĂ/UEFISCDI 

Proiect complex multidisciplinar pentru monitorizarea, 

conservarea, protecţia şi promovarea patrimoniului 

cultural românesc – RO-CHER 

AGENŢIA 

SPAŢIALĂ 

ROMÂNĂ 

P1=INCDCP-ICECHIM 

P2=USAMV 

P3=MUZEUL NAŢIONAL 

AL UNIRII ALBA IULIA 

P4=MUZEUL 

CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI 

ROMANE 

Fierăscu Radu-Claudiu - 

responsabil 
56.222,00 56.222,00 

84 PCCDI /03.2018/UEFISCDI/UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN 

CLUJ - NAPOCA/UEFISCDI 

Tehnologii inovative pentru recuperarea avansată a 

materialelor din deşeuri de echipamente informatice şi de 

telecomunicaţii 

UTCN 

P1=UBB 

P2=IC - INOE 

P3=UAB 

P4=TUIASI 

P5=ICECHIM 

Grigorescu Ramona 

Marina -responsabil 
30.309,00 30.309,00 

212PD/17.08.2020/UEFISCDI 

Valorificarea completă a deșeurilor de pește şi semințe 

oleaginoase cu obţinerea de extracte / Hidrolizate 

microincapsulate utilizate ca fertilizanţi sau nutraceutice 

INCDCP ICECHIM N/A 
Enăşcuţă Cristina – 

director 
145.950,00 145.950,00 

85TE/17.08.2020/UEFISCDI 

Noi acoperiri inteligente pentru protejarea activă a 

suprafeţelor metalice la coroziune, îmbunătăţite cu 

nanocontainere de silice mezoporoasă cu răspuns la 

stimuli, încărcate cu inhibitori organici 

INCDCP ICECHIM N/A 
Nistor Cristina Lavinia - 

director 
215.950,00 215.950,00 

67TE/04.09.2020/UEFISCDI 

Noi materiale pe baza de acid polilactic cu flexibilitate 

controlată 

INCDCP ICECHIM N/A 
Frone Adriana Nicoleta – 

director 
220.000,00 220.000,00 
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Nr. 

crt. 
Contract nr. …../data ……./ Incheiat cu 

Instituţie 

coordonatoare 
Parteneri 

Director / Responsabil 

contract 
Valoare 2021 

Din care realizat de 

către INCDCP ICECHIM 

181TE/04.11.2020/UEFISCDI 

Produse cu valoare adăugată din biomasă microalgală 

aplicând concepte de biorefinare 

INCDCP ICECHIM N/A 
Oprescu Emilia Elena – 

director 
230.600,00 230.600,00 

1.2 

- P 2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare - pentru creşterea 

productivităţii întreprinderilor prin CDI în cadrul unui sistem naţional de inovare 
3.613.867,00 2.773.867,00 

3PTE/20.05.2020/UEFISCDI/SC MEDICA FARMINPEX SRL  

Biorafinarea fluxurilor laterale rezultate din 

comercializarea ciprinidelor 

SC MEDICA 

FARMINPEX SRL 

P1=INCDSB 

P2=INCDCP ICECHIM 

Oancea Florin - 

responsabil 
114.002,00 114.002,00 

26PTE/22.05.2020/UEFISCDI/ I.C.P.E BISTRIŢA S.A.  

Tratarea apei din surse contaminate cu azotaţi şi compuşi 

organici cloruraţi utilizând procese integrate cu 

reducere/oxidare catalitică şi biofiltrare 

I.C.P.E BISTRIŢA 

S.A. 

P1=UB 

P2= ICF 

P3=INCDCP ICECHIM  

P4=AKRO SRL 

Fierăscu Radu Claudiu - 

responsabil 
77.792,00 77.792,00 

46PTE/21.09.2020/UEFISCDI/ICPAO S.A. 

Tehnologie ecologică de obţinere a unor poliester-polioli 

pentru spume poliuretanice stropite din deşeuri de PET şi 

materii prime regenerabile 

ICPAO S.A. 
P1=CCO  

P2=INCDCP ICECHIM 

Monica Duldner - 

responsabil 
113.000,00 113.000,00 

49PTE/21.09.2020/UEFISCDI/STIMPEX S.A. 

Pelicule detaşabile pentru decontaminarea metalelor grele 

şi radionuclizilor 

STIMPEX S.A. 

P1=ATM  

P2=INCDCP ICECHIM 

P3= CCSACBRNE 

Gavrilă Ana Mihaela – 

responsabil 
90.000,00 90.000,00 

61PTE/22.09.2020/UEFSICDI/GMV INNOVATING SOLUTIONS 

S.R.L. 

Servicii bazate pe inteligență artificială și sisteme 

satelitare de observare a Terrei în sprijinul monitorizării 

patrimoniului cultural 

GMV 

INNOVATING 

SOLUTIONS 

S.R.L. 

P1=USAMV  

P2=INCDCP ICECHIM 

Fierăscu Radu Claudiu - 

responsabil 
107.500,00 107.500,00 
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Nr. 

crt. 
Contract nr. …../data ……./ Incheiat cu 

Instituţie 

coordonatoare 
Parteneri 

Director / Responsabil 

contract 
Valoare 2021 

Din care realizat de 

către INCDCP ICECHIM 

255PED/12.08.2020/UEFISCDI 

Electrozi hibrizi serigrafiați pentru detecția și 

monitorizarea lipopolizaharidelor 

INCDCP ICECHIM 
P1= UPB  

P2=EPI-SISTEM S.R.L. 

Iordache Tanţa-Verona - 

director 
300.000,00 150.000,00 

259PED/28.08.2020/UEFISCDI/INOE 2000 

Abordare cuprinzătoare in sprijinul agriculturii de precizie 

și al managementului mediului prin tehnologii satelitare și 

metode clasice de investigare 

INOE 2000 INCD 
P1=USAMV  

P2=INCDCP ICECHIM 

Fierăscu Irina - 

responsabil 
75.000,00 75.000,00 

296PED/03.08.2020/UEFISCDI/UPB 

Dezvoltarea de solvenţi bazaţi pe utilizarea aminelor şi 

DES-lor pentru captarea de CO2 în cadrul instalaţiei 

demonstrative prin absorbţie chimică 

UPB P1= INCDCP ICECHIM 
Oancea Florin - 

responsabil 
125.000,00 125.000,00 

299PED/31.08.2020/UEFISCDI/UB 

Tehnologie verde pentru eliminarea compuşilor 

farmaceutici din apă utilizând catalizatori pentru oxidare 

prietenoşi cu mediul 

UB 

P1= INCDCP ICECHIM 

P2=  I.C.P.E BISTRITA 

S.A. 

Fierăscu Irina - 

responsabil 
158.750,00 158.750,00 

318PED/13.08.2020/UEFISCDI 

Material avansat pe bază de nanoparticule cu efect 

sinergetic asupra stresului oxidativ neuronal şi asupra 

formării fibrilelor beta-amiloidice pentru tratamentul 

preventiv al bolii Alzheimer 

INCDCP ICECHIM P1= UB 
Nistor Cristina Lavinia - 

director 
300.000,00 175.000,00 

332PED/12.08.2020/UEFISCDI 

Construcţii nanocompozite inovative imprimate 3D obţinute 

din resurse marine (alginat, salecan) şi argilă naturală cu 

aplicaţii specifice în regenerarea osoasă - 3D_ALSAC 

INCDCP ICECHIM 
P1= UPB;  

P2= GENETIC LAB S.R.L. 
Ianchiş Raluca - director 300.000,00 150.000,00 

363PED/10.2020/UEFISCDI 

Noi produşi biocompatibili de tip shagaol şi curcuminoidic 

utilizaţi drept adjuvanţi în radioterapia cancerului 

INCDCP ICECHIM P1=UB Raduly Monica -director 320.000,00 175.000,00 
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Nr. 

crt. 
Contract nr. …../data ……./ Incheiat cu 

Instituţie 

coordonatoare 
Parteneri 

Director / Responsabil 

contract 
Valoare 2021 

Din care realizat de 

către INCDCP ICECHIM 

366PED/10.2020/UEFISCDI  

Nano-sistem biogenic pentru eliberarea țintită a 

ingredientelor bioactive împotriva biofilmelor disbiotice 

implicate în paradontoză și gingivită 

INCDCP ICECHIM N/A 

Constantinescu – 

Aruxandei Diana 

 – director 

316.163,00 316.163,00 

392PED/10.2020/UEFISCDI 

Strategii biotehnologice pentru materiale de construcţii 

inovative ce încorporează un bioprodus bacterian 

INCDCP ICECHIM P1=CEPROCIM SA 
Jecu Maria Luiza - 

director 
319.310,00 169.310,00 

530PED/06.11.2020/UEFISCDI 

Bionanocompozite pe bază de epoxi-celuloză cu proprietăţi 

termo-mecanice echilibrate 

INCDCP ICECHIM P1=UPB 
Frone Adriana Nicoleta – 

director 
334.250,00 214.250,00 

398PED/12.11.2020/UEFISCDI/UPB 

Nanodielectrici pentru substraturi de antene microstrip 

pentru mediul subacvatic 

UPB P1= INCDCP ICECHIM 
Panaitescu Denis - 

responsabil 
152.000,00 152.000,00 

519PED/25.11.2020/UEFISCDI/UB 

Materiale avansat pe baza de azo-cromofori conjugați 

donori-acceptori cu conjugare π extinsă în matrici 

funcționale cu proprietăți NLO îmbunătățite 

UB P1= INCDCP ICECHIM 
Petcu Cristian - 

responsabil 
109.244,00 109.244,00 

524PED/10.2020/UEFISCDI/UPB 

Evaluarea potenţialului de exploatare a materialelor 

poroase în tratarea disbiozelor microbiotei 

UPB P1= INCDCP ICECHIM 
Fierăscu Irina - 

responsabil 
105.000,00 105.000,00 

567PED/16.11.2020/UEFISCDI/UNIVERSITATEA OVIDIUS 

Soluţii inovative pentru protecţia şi conservarea hârtiei de 

carte şi manuscris 

UNIVERSITATEA 

OVIDIUS 
P1= INCDCP ICECHIM 

Rodica Mariana Ion- 

responsabil 
196.856,00 196.856,00 
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Nr. 

crt. 
Contract nr. …../data ……./ Incheiat cu 

Instituţie 

coordonatoare 
Parteneri 

Director / Responsabil 

contract 
Valoare 2021 

Din care realizat de 

către INCDCP ICECHIM 

1.3 

- P 3 - Cooperare europeană şi internaţională - pentru circulaţia cunoştinţelor şi ideilor, prin participare la programe şi 

instituţii internaţionale de cercetare şi acces la resurse de cercetare care nu sunt disponibile în România 
2.088.557,00 1.759.557,00 

220 EUREKA / 22.12.2020/UEFISCDI/HOFIGAL EXPORT 

IMPORT SA 

Abordare transdisciplinară pentru dezvoltarea de soluţii 

tehnologice în vederea recuperării de compuşi ţintă din 

fluxurile laterale agricole 

HOFIGAL 

EXPORT IMPORT 

SA 

P1=INCDCP ICECHIM 

P2=USAMV 

Fierăscu Radu Claudiu - 

responsabil 
149.072,00 149.072,00 

61 EUREKA / 2018/UEFISCDI/ROMVAC COMPANY SA 

Suplimente naturale bioactive obţinute din produse 

secundare din industria laptelui şi ouălor şi din produse 

apicole, destinate persoanelor cu nevoi speciale - 

ORGANICBIOACTIV 

ROMVAC 

COMPANY SA 
P1=INCDCP ICECHIM 

Păsărin Diana - 

responsabil 
60.000,00 60.000,00 

126EUK/09.12.2019/UEFISCDI/EXPERGO BUSINESS  

Alimente inovative conţinând fermbiotic cu proprietăţi 

anti-inflamatorii  - IFFA 

EXPERGO 

BUSINESS 

NETWORK SRL 

P1=INCDCP ICECHIM 
Păsărin Diana - 

responsabil 
250.000,00 250.000,00 

129EUK/09.12.2019/UEFISCDI/EXPERGO BUSINESS   

Matrici alimentare uscate inovative cu funcţionalitate 

îmbunătăţită care promovează sănătatea 

EXPERGO 

BUSINESS 

NETWORK SRL 

P1=INCDCP ICECHIM 

P2=SC REDIS CO SRL 

Păsărin Diana - 

responsabil 
200.000,00 200.000,00 

130EUK/09.12.2019/UEFISCDI / APICOLA COSTACHE SRL 

Formulări inovative ale principalelor produse apicole 

folosind ingrediente naturale 

APICOLA 

COSTACHE SRL 

P1=INCDCP ICECHIM 

P2=EXPERGO BUSINESS 

NETWORK SRL 

Păsărin Diana - 

responsabil 
190.000,00 190.000,00 

252EUK/10.08.2021/UEFISCDI/ EXPERGO BUSINESS 

NETWORK SRL  

Dezvoltarea de ingrediente alimentare pentru susţinerea 

EXPERGO 

BUSINESS 

NETWORK SRL 

P1=INCDCP ICECHIM 

P2=REDIS SRL 

Păsărin Diana - 

responsabil 
150.000,00 150.000,00 
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Nr. 

crt. 
Contract nr. …../data ……./ Incheiat cu 

Instituţie 

coordonatoare 
Parteneri 

Director / Responsabil 

contract 
Valoare 2021 

Din care realizat de 

către INCDCP ICECHIM 

sănătăţii din produse secundare provenite din vinificaţie şi 

seminţe activate 

157ERANET/10.04.2020/UEFISCDI  

Reciclarea deşeurilor de carcase de crustacee pentru 

dezvoltarea unor compozite biodegradabile dedicate 

curăţării apelor uzate 

INCDCP ICECHIM P1=EDAS EXIM SRL 

Iordache Tanţa-Verona/ 

Chiriac Anita-Laura - 

director 

313.500,00 228.000,00 

216ERANET-MANUNET-NITRISENS/02.12.2020/UEFISCDI 

 Realizarea unui sistem portabil bazat pe un sezor inovativ 

pentru monitorizarea nitritului in sol 

INCDCP ICECHIM 
P1=ECONIRV S.R.L. 

P2=EPI-SISTEM S.R.L. 
Doni Mihaela - director 681.800,00 438.300,00 

7SUPORT/16.11.2020/UEFISCDI 

Separarea, fractionarea si izolarea substantelor naturale 

biologic active din ulei de porumb si alte fluxuri laterale 

INCDCP ICECHIM N/A 
Frîncu Rodica Mihaela - 

director 
94.185,00 94.185,00 

1.4 

P 4 - Cercetare fundamentală şi de frontieră - pentru menţinerea domeniilor de nişă unde cercetarea fundamentală 

românească are avantaj comparativ şi masă critică de cercetători sau unde există posibilităţi de colaborare internaţională, 

care să adauge cercetării fundamentale româneşti dimensiunea "de frontieră", prin obţinerea unor rezultate ştiinţifice şi 

tehnologice de vârf, cu perspective de comercializare 

435.200,00 435.200,00 

PCE 107/2021/UEFISCDI Optimizarea potenţialului 

biotehnologic al Trichodermei pentru biorafinare şi 

biostimulanţi pentru plante prin dezvoltare şi biosinteză 

controlată 

INCDCP ICECHIM N/A 

Constantinescu – 

Aruxandei Diana 

 – director 

435.200,00 435.200,00 

1.5 

- P 5 - Cercetare în domenii de interes strategic - programe-suport conduse de instituţii cu relevanţă ştiinţifică, cu rol de 

coordonare ştiinţifică în domenii de interes strategic, pentru formarea şi dezvoltarea instituţiilor de cercetare şi a 

competenţelor naţionale în domeniile de interes strategic pentru România 

 0,00 
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Nr. 

crt. 
Contract nr. …../data ……./ Incheiat cu 

Instituţie 

coordonatoare 
Parteneri 

Director / Responsabil 

contract 
Valoare 2021 

Din care realizat de 

către INCDCP ICECHIM 

2 Programe sectoriale 245.939,17 186.443,67 

2.1 

-  ale MCI 93.126,18 93.126,18 

1PS/28.10.2021/MCID/UPB 

Dezvoltarea tehnologiilor inovative utilizând inteligenţa 

artificială pentru valorificarea biomasei din arealele 

lacustre în vederea susţinerii durabile a energiei verzi 

UPB 

P1=INMA Bucureşti 

P2=INCD Delta Dunării 

Tulcea 

P3=INCDCP ICECHIM 

P4=UDJ Galaţi 

P5=INCDIE ICPE CA 

Oancea Florin - 

responsabil 
93.126,18 93.126,18 

2.2 

- ale altor ministere (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale) 152.812,99 93.317,49 

144ADER/19.09.2019 

Identificarea, evaluarea, testarea, dezvoltarea și validarea 

metodelor de analiză a nutrienților și contaminanților din 

inputurile utilizabile în agricultura ecologică 

USAMV 

Bucuresti 

P1=ICPA Bucureşti 

P2= ICDP Piteşti - 

Mărăcineni  

P3= SCDL Bacău 

P4=S.C.D.A. PITEŞTI  

P5=INCDCP ICECHIM 

Capră Luiza - responsabil 10.000,00 10.000,00 

739ADER/24.09.2019  

Cercetări privind activitatea biologică a unor produse pe 

bază de nanomateriale asupra unor agenți de dăunare 

majori din pomicultură și evaluarea impactului 

ecotoxicologic al acestora asupra entomofaunei utile 

INCDCP ICECHIM 
P1=ICPA Bucureşti 

P2= S.C.D.P. Constanţa 
Oancea Florin - director 142.812,99 83.317,49 

3 Program NUCLEU 8.204.725,00 8.204.725,00 

 
23N/11.02.2019 / MCI INCDCP ICECHIM N/A Doni Mihaela - director 8.204.725,00 8.204.725,00 

4 Instalații de interes național 0,00 0,00 
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Nr. 

crt. 
Contract nr. …../data ……./ Incheiat cu 

Instituţie 

coordonatoare 
Parteneri 

Director / Responsabil 

contract 
Valoare 2021 

Din care realizat de 

către INCDCP ICECHIM 

5 Fonduri structurale 3.279.011,88 1.912.275,15 

5.1 - POSCCE 0,00 0,00 

5.2 

-  POC 1.131.482,41 1.131.482,41 

81/08.09.2016, P_40_352, cod SMIS  105684 / OIC 

Procedee secvenţiale de închidere a fluxurilor laterale din 

bioeconomie şi (bio)produse inovative rezultate din acestea 

- SECVENT 
INCDCP ICECHIM N/A Oancea Florin - director 

872.354,15 872.354,15 

81/08.09.2016, P_40_352, cod SMIS  105684 / OIC 

Procedee secvenţiale de închidere a fluxurilor laterale din 

bioeconomie şi (bio)produse inovative rezultate din acestea 

- SECVENT - venituri contracte subsidiare 

259.128,26 259.128,26 

5.3 

- granturi EEA 2.147.529,47 780.792,74 

RO-NO-2019-0540/14RO-NO/31.08.2020/UEFISCDI 

Integrated use of the next generation plant biostimulants 

for an enhanced sustainability of field vegetable high 

residue farming systems 

INCDCP ICECHIM 

P1= Norsk Institutt for 

Vannforskning – NIVA, 

Oslo 

P2= ICMPP, Iaşi 

P3= NorGenoTech AS, 

Skreia 

P4= Enpro Soctech Srl 

P5= Amia International 

Srl 

Oancea Florin - director 2.147.529,47 780.792,74 
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Nr. 

crt. 
Contract nr. …../data ……./ Incheiat cu 

Instituţie 

coordonatoare 
Parteneri 

Director / Responsabil 

contract 
Valoare 2021 

Din care realizat de 

către INCDCP ICECHIM 

6 Programe internaționale (nu se include cofinanțarea de la bugetul de stat) 516.781,00 494.613,00 

6.1 FP7 0,00 0,00 

6.2 

Horizon 2020 516.781,00 494.613,00 

H2020-BBI_JTI_2017/ 792054/ 25.04.2018 

Separation, fractionation and isolation of bilogically active 

natural substances from corn oil and other side streams- 

EXCornsEED 

Universita degli 

studi di Roma la 

Sapienza - Italia 

P1=ENVIRAL AS, 

Slovacia 

P2=HIGHCHEM SRO, 

Slovacia 

P3=CONSIGLIO PER LA 

RICERCA IN 

AGRICOLTURA E 

L'ANALISI 

DELL'ECONOMIA 

AGRARIA (CREA), Italia 

P4=ICECHIM 

P5=FUNDACION 

CORPORACION 

TECNOLOGICA DE 

ANDALUCIA (FCTA), 

Spania 

P6=CELABOR SCRL, 

Belgia 

Frîncu Rodica Mihaela - 

responsabil 
439.613,00 439.613,00 
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Nr. 

crt. 
Contract nr. …../data ……./ Incheiat cu 

Instituţie 

coordonatoare 
Parteneri 

Director / Responsabil 

contract 
Valoare 2021 

Din care realizat de 

către INCDCP ICECHIM 

157ERANET/2020/UEFISCDI 

Reciclarea deşeurilor de carcase de crustacee pentru 

dezvoltarea unor compozite biodegradabile dedicate 

curăţării apelor uzate 

INCDCP ICECHIM P1=EDAS EXIM SRL 

Iordache Tanţa-Verona/ 

Chiriac Anita-Laura - 

director 

77.168,00 55.000,00 

Total 1  - venituri CD de la bugetul de stat 21.162.799,80 17.209.581,82 

 

 

 

Director General, Director economic, 

Dr. biochim. Mihaela DONI Ec. Magda - Aura CANTACUZ 
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Anexa 7 

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN 2021 

 

Nr. Crt. Autori Titlu Denumire Conferință Data și Locul 

1  

A.L. Ciurlică, A.M. Gavrilă, 

C. Zaharia, I.C. Radu, B.E. Stoica, 

I. Neblea, A. Sârbu, 

H. Iovu, T.V. Iordache 

Molecularly imprinted 

polymers for 

lipopolysaccharides 

recognition 

Bucharest Polymer 

Conference (BPC), 2nd 

Edition, POLITEHNICA  

University 

9-11.06/2021, 

București, 

România 

2  

M.V. Dumitru, T. Sandu,  A. 

Sârbu, 

A. Miron, A.E. Coman, R.E. Botez, 

M. Duldner, H. Iovu, T.V. Iordache 

Hybrid cryogels with 

advanced adsorbent 

properties for sulfadiazine 

Bucharest Polymer 

Conference (BPC), 2nd 

Edition, POLITEHNICA 

University 

9-11.06/2021, 

București, 

România 

3  

N.D. Banu, E. Ghibu, D.M. Vuluga, 

T.V. Iordache, I.E. Chican, R. 

Petre, V.V. Jerca, F.A. Jerca 

Photocrosslinkable 

polymeric coatings for 

surface decontamination 

Bucharest Polymer 

Conference (BPC), 2nd 

Edition, POLITEHNICA  

University 

9-11.06/2021, 

Bucureșt, 

România 

4  

R. Ianchiș, C.M. Ninciuleanu, E. 

Alexandrescu, I.C. Gîfu, R. Gabor, 

C. Mihaescu, C. Scomoroscenco, 

S. Nitu, C. Nistor, C. Petcu, 

H. Iovu, R.L. Alexa 

Investigation of crosslinked 

hydrogels based on Salecan 

biopolymer 

Bucharest Polymer 

Conference (BPC), 2nd 

Edition, POLITEHNICA 

University 

9-11.06/2021, 

București, 

România 
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Nr. Crt. Autori Titlu Denumire Conferință Data și Locul 

5  

M.M. Marin, R. Leu, M.G. Albu 

Kaya, E. Alexandrescu, S. Preda, 

H. Iovu, R. Ianchiș 

Development of New 

Collagen/Clay Composite 

Biomaterials 

Bucharest Polymer 

Conference (BPC), 2nd 

Edition, POLITEHNICA 

University 

9-11.06/2021, 

București, 

România 

6  

R.L. Alexa, H. Iovu, G. Vlasceanu, 

A. Serafim, E. Alexandrescu, 

S. Preda, R. Ianchiș 

Scaffolds obtained by 3D 

Printing based on alginate-

clay hybrid nanocomposites 

Bucharest Polymer 

Conference (BPC), 2nd 

Edition, POLITEHNICA 

University 

9-11.06/2021, 

București, 

România 

7  

C.I. Mihăescu, C.L. Nistor, 

C. Petcu, S.G. Burlacu, 

B. Trică, C. Scomoroscenco, 

R. Ianchiş, C. Ninciuleanu 

Corrosion Resistant 

Hydrophobic Coatings for 

Metallic Surfaces Protection 

Prepared by Sol-gel Process 

Bucharest Polymer 

Conference (BPC), 2nd 

Edition, POLITEHNICA 

University 

9-11.06/2021, 

București, 

România 

8  

A. N. Frone, E.R. Radu, S. Bădila, 

G.M. Teodorescu, M.F. Raduly, 

C.A. Nicolae, A.R. Gabor, D.M. 

Panaitescu 

Modification of renewable 

PLA by melt blending with 

natural additives 

Bucharest Polymer 

Conference (BPC), 2nd 

Edition, POLITEHNICA 

University 

9-11.06/2021, 

București, 

România 

9  

S. Căprărescu, V. Purcar, V. 

Rădițoiu, A.L. Chiriac, A. Sârbu, 

C. Nicolae, 

C. Modrogan, A.A. Scarlat 

Synthesis and 

Characterization of 

Biopolymeric Membrane 

Containing Silver 

Nanoparticles for 

Wastewaters Treatment 

Bucharest Polymer 

Conference (BPC), 2nd 

Edition, POLITEHNICA 

University 

9-11.06/2021, 

București, 

România 

10  
G.M. Teodorescu, Z. Vuluga, M.C. 

Corobea, N. Levinta, A.A. Mainea 

The Nanomechanical and 

Tribological properties of 

Bucharest Polymer 

Conference (BPC), 2nd 

9-11.06/2021, 

București, 

România 
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Nr. Crt. Autori Titlu Denumire Conferință Data și Locul 

Polypropylene/Fly-

ash/Glass fiber composites 

Edition, POLITEHNICA 

University 

11  
G.M. Teodorescu, Z. Vuluga, M.C. 

Corobea, N. Levinta, A.A. Mainea 

The nanomechanical 

behavior of Polyamide/ 

Layered double hydroxide-

melamine composites with 

flame retardant properties 

Bucharest Polymer 

Conference (BPC), 2nd 

Edition, POLITEHNICA 

University 

9-11.06/2021, 

București, 

România 

12  D. Păsărin, C. Rovinaru, C. Matei 

Obtaining protein 

hydrolysates from 

undervalued plants 

Conferinţa Internatională 

Agriculture for Life. Life for 

Agriculture, USAMV 

3-5.06/2021, 

București, 

România 

13  

L. Dimitriu, D. Preda, 

D. Constantinescu-Aruxandrei, 

Fl. Oancea, N. Băbeanu 

Optimization of ultrasound-

assisted extraction of 

polyphenols from 

honeysuckle (Lonicera 

caprifolium) 

Conferinţa Internatională 

Agriculture for Life. Life for 

Agriculture, USAMV 

3-5.06/2021, 

București, 

România 

14  

M. Călin, I. Răut, L. Capră, 

E. Alexandrescu, C. Ninciuleanu, 

M. Raduly, A.M. Gurban, M. Doni, 

I. Petre, N. Radu, L. Jecu 

Microbially induced 

carbonate precipitation 

(MICP) using Bacillus 

species 

Conferinţă Internaţională de 

Ştiinţa şi Ingineria 

Materialelor Oxidice – 

CONSILOX, XIII 

1-3.10/2021, 

Alba Iulia, 

Romania 

15  

I. Petre, L. Jecu, A. Moanta, 

C. Munteanu, I. Mohanu, I. Răut, 

M. Constantin (Călin), N. Cirstea 

The effect of calcium 

carbonate precipitation on 

the physical-mechanical 

properties of mortars 

Conferinţă Internaţională de 

Ştiinţa şi Ingineria 

Materialelor Oxidice – 

CONSILOX, XIII 

1-3.10/2021, 

Alba Iulia, 

Romania 
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Nr. Crt. Autori Titlu Denumire Conferință Data și Locul 

16  

G.M. Teodorescu, A. Afilipoaei, 

M. Cărăulașu, C.A. Vijan, J. 

Paceagiu, Fl. Oancea, R. A. 

Gabor, 

C. Nicolae, Z. Vuluga 

Properties of composites 

based on polypropylene 

recovered from face masks 

and fly-ash 

Conferinţă Internaţională de 

Ştiinţa şi Ingineria 

Materialelor Oxidice – 

CONSILOX, XIII 

1-3.10/2021, 

Alba Iulia, 

Romania 

17  
M. Stan, I.C. Nica, M. Raduly, 

M. Mernea 

Evaluation of protective 

effect of some curcumin 

derivatives against gamma 

radiations 

Congres Național de 

Citometrie, XIV 

24-26.11/2021, 

București, 

România 

18  
M.E. David , R.M. Ion, L. Iancu, 

R.M. Grigorescu 

Decorated multi-walled 

carbon nanotubes dispersed 

in PHBHV for wood 

preservation, Contemporary 

solutions for advanced 

materials with high impact 

for society 

CoSolMat-Contemporary 

solutions for advanced 

materials with high impact 

for society 

11-15.10/2021, 

București, 

România 

19  

A.E. Coman, M.M. Duldner, 

T.V. Iordache, Gh. Hubca, Fl. 

Dîrloman, A.M. Gavrilă, A.L. 

Ciurlică 

Synthesis of different 

polyols from polyester 

polyols obtained from 

renewable resources and 

recycled materials, used for 

PU production 

European Chemistry 

Conference’, ECC-2021, IV 

12.04/2021, 

e-Conference 
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Nr. Crt. Autori Titlu Denumire Conferință Data și Locul 

20  

A. Miron, E.B. Stoica, M.V. 

Dumitru, I. Neblea, T.V. Iordache, 

A. Chiriac, A. Sârbu 

Inorganic-organic 

composites obtained by 

host-guest methods for 

advanced applications, 

Synthesis of different 

polyols from polyester 

polyols obtained from 

renewable resources and 

recycled materials, used for 

PU production 

European Chemistry 

Conference’, ECC-2021, IV 

12.04/2021, 

e-Conference 

21  A.A. Sorescu, A. Nuta, R.M. Ion 

Silver vs. iron oxide 

nanoparticles: green 

synthesis, antimicrobial 

activity and catalytic 

degradation of bis-azoic 

dyes 

Innovative Manufacturing 

Engineering&Energy 

International Conference – 

ImanEE 2021, 

21 – 23.10/2021, 

Iași, România 

22  D. Păsărin, C. Rovinaru, C. Matei 

The effect of the drying 

temperature of bee pollen 

on its technical-functional 

properties 

Internatioal Food Quality and 

Safety, Health and Nutrition 

Congress, 

9-11.06/2021, 

Ohrid, Macedonia 

23  

 

C. Rădulescu, R.M. Ion, I.D. 

Dulama, AI. Gheboianu, I.A. 

Bucurică 

Non-invasive techniques for 

characterization of original 

roman mosaic fragments 

International Conference  - 

Metroarchaeo 2021 

20-22.10/2021, 

Milano, Italia 
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Nr. Crt. Autori Titlu Denumire Conferință Data și Locul 

24  
A.A. Sorescu, A. Nuță, R.M. Ion, 

I.R. Suică-Bunghez 

Eco-friendly synthesis of 

noble metallic 

nanoparticles: from theory 

to practice 

International Conference for 

Applied Nanotechnology and 

Nanoscience - ANNIC 2021 

24-26.03/2021, 

e-Conference 

25  R.M. Ion, M.Geba 
Studiul spectral complex al 

hartiei de manuscris vechi 

International Conference 

MATCONS 2021 

11-14.10/2021, 

Craiova, România 

26  R.M. Ion, M.Geba 
Complex spectral study of 

old manuscript paper 

International Conference 

MATCONS 2021 

11-14.10/2021, 

Craiova, România 

27  

I. Răut, M. Călin, A.M. Gurban, M. 

Doni, G. Vasilescu, E. 

Alexandrescu, N. Radu, L. Jecu 

Screening of bacterial 

strains active in microbial 

induced carbonate 

precipitation through 

ureolytic pathway 

International Conference « 

Agriculture for Life, Life for 

Agriculture’ 

3-5.06/2021,  

București, 

România 

28  

M. Călin, I. Răut, A.M. Gurban, M. 

Doni, N. Radu, G. Vasilescu, L. 

Jecu 

Plant growth promotion 

activity of keratinolytic 

Cladosporium isolates 

growing on keratin wastes 

International Conference « 

Agriculture for Life, Life for 

Agriculture’, 

3-5.06/2021,  

București, 

România 

29  
A.A. Sorescu, I.R. Suică-Bunghez, 

A. Nuță 

Phytocompunds in aqueous 

extracts: Quantitative 

screening and quantitative 

determinations 

International Conference of 

young scientists on energy 

and natural sciences issues, 

CYSENI 2021, XVII 

24-28.05/2021, 

e-Conference 

30  
L.I. Diaconu, I.C. Covaliu, I.R. 

Suică-Bunghez, G. Paraschiv 

Removal of Mn (II) ions from 

wastewater using Typha 

angustifolia 

International Conference on 

Applied Sciences – ICAS 2021 

12 – 14.05/2021, 

Hunedoara, 

România 
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Nr. Crt. Autori Titlu Denumire Conferință Data și Locul 

31  

I.R. Suică-Bunghez, I.C. Covaliu, 

A.A.Sorescu, L.C. Nistor, M. Călin, 

I. Răuț, R.M. Ion 

Antioxidant and 

antimicrobial properties 

tested of AgNP-spring plant 

on E. coli and C. 

parapsilosis. 

International Conference on 

Applied Sciences – ICAS 2021 

12 – 14.05/2021, 

Hunedoara, 

România 

32  
A.A. Sorescu, A. Nuță, I.R. Suică-

Bunghez 

Lamium purpureum – 

mediated phytosynthesis of 

silver nanoparticles: 

kinetics and antioxidant 

activity 

International Conference on 

Applied Sciences – ICAS 2021 

12 – 14.05/2021, 

Hunedoara, 

România 

33  
A.A. Sorescu, A. Nuță, 

I.R. Suică-Bunghez, M. Călin 

Catalytic degradation of 

Direct Orange 26 using 

Magnolia liliiflora – one pot 

green synthesized silver 

nanoparticles 

International Conference on 

Applied Sciences – ICAS 2021 

12 – 14.05/2021, 

Hunedoara, 

România 

34  

M.E. David, R.M. Ion, 

R.M. Grigorescu, L. Iancu, E.R. 

Andrei 

Poly(3-hydroxybutyrate-co-

3-hydroxyvalerate) based 

inorganic consolidate for 

wood protection in cultural 

heritage 

International Conference on 

Archaeology, Cultural 

Heritage and History 

30.03/2021, 

Alba-Iulia, 

România 

35  
G.I. Paraschiv, RM. Ion, R.M. 

Grigorescu, L. Iancu, M.E. David 

Archaeometric 

investigations of medieval 

stone cross 1656 

International Conference on 

Archaeology, Cultural 

Heritage and History 

30.03/2021, 

Alba-Iulia, 

România 
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36  

A.E. Stamate, R. Zăvoianu, O.D. 

Pavel, M.C. Corobea, M. Osiac, N. 

Cioateră, F. Miculescu 

Synthesis, characterization 

and catalytic activity of 

Mg3Al0.75Ce0.25-LDH-GO 

composites 

International Conference on 

Catalysis and Chemical 

Engineering,  CCE-2021,V 

22-

26.02/2021San 

Francisco, CA, 

USA 

37  

M. Duldner, T.V. Iordache, A. 

Sârbu, M. Ghiurea, E. Bartha, 

Fl. Teodorescu, R. Tincu, A. 

Ghebaur, S. Popa, Al. Savastre 

Composite Sandwich 

Systems Designed for 

Marine Vessel Protection 

Against Submarine 

Explosion, Based on 

Polyurethane Foams from 

Pet Wastes and Renewable 

Raw Materials 

International Conference on 

Emerging Technologies in 

Materials Engineering - 

EmergeMAT, IV 

4-5.11/2021, 

București, 

România 

38  

A. Miron, A. Radu, C. Lazau, 

A. Dumitru, A.M. Gavrilă, T. 

Sandu, T.V. Iordache, A. Sârbu 

Application of Host- Guest 

Polymerization for Titanium 

Nitride Synthesis 

International Conference on 

Emerging Technologies in 

Materials Engineering - 

EmergeMAT, IV 

4-5.11/2021, 

București, 

România 

39  

C.L. Nistor, S.G. Burlacu, C.I. 

Mihăescu, D. Bala, L.O. Cinteză, 

C. Petcu, R. Ianchiș, 

C. Scomoroscenco, I.C. Gîfu, 

C.M. Ninciuleanu, E. Alexandrescu 

Anti-Corrosion Coatings for 

Active Protection of 

Metallic Surfaces, Enhanced 

with Mesoporous Silica 

Nanocontainers Loaded 

with 1-H Bezotriazole 

International Conference on 

Emerging Technologies in 

Materials Engineering - 

EmergeMAT, IV 

4-5.11/2021, 

București, 

România 
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40  

R.L. Alexa, I.C. Gîfu, C. 

Ninciuleanu, E. Alexandrescu, C. 

Scomoroscenco, C. Mihaescu, S. 

Burlacu, C.L. Nistor, C. Petcu, H. 

Iovu, R. Ianchiș 

3D printing of novel 

polysaccharide based 

biomaterials foreseen for 

biomedical applications 

International Conference on 

Emerging Technologies in 

Materials Engineering - 

EmergeMAT, IV 

4-5.11/2021, 

București, 

România 

41  

I.C. Gîfu, M. Marinescu, M.A. 

Tănase, L.O. Cinteza, C.L. Nistor, 

R. Ianchiș, C. Scomoroscenco, 

C.M. Ninciuleanu, S.G. Burlacu, C. 

Mihaescu, 

E. Alexandrescu, C. Petcu 

Influence of the 

encapsulation in hybrid 

silica films on the nonlinear 

optic properties of 

benzo[d]imidazole 

chromophores 

International Conference on 

Emerging Technologies in 

Materials Engineering - 

EmergeMAT, IV 

4-5.11/2021, 

București, 

România 

42  

C. Scomoroscenco, M. 

Teodorescu, S.G. Burlacu, I.C. 

Gîfu, C.I. Mihăescu, C. Petcu, 

C.M. Ninciuleanu, R. Ianchiș, C.L. 

Nistor, L.O. Cinteză 

Mathematical Models 

Applied to Release Profile 

and Permeation Study of 

Curcumin Encapsulated in 

Microemulsion 

International Conference on 

Emerging Technologies in 

Materials Engineering - 

EmergeMAT, IV 

4-5.11/2021, 

București, 

România 

43  

C. Ninciuleanu, R. Ianchiș, E. 

Alexandrescu, C. Mihăescu, B. 

Trică, C. Scomosroscenco, C. 

Nistor, S. Burlacu, C. Gîfu, C. 

Petcu, Silviu Preda, M. 

Teodorescu 

Composite hydrogels with 

potential use in dyes 

removal 

International Conference on 

Emerging Technologies in 

Materials Engineering - 

EmergeMAT, IV 

4-5.11/2021, 

București, 

România 
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44  

M. M. Marin, I. C. Gîfu, 

C.M. Ninciuleanu, E. 

Alexandrescu, C. Scomoroscenco, 

S. Burlacu, C. L. Nistor, C. Petcu, 

H. Iovu, R. Leu Alexa, R. Ianchiș 

Synthesis and 

characterization of green 

crosslinked hydrogels 

International Conference on 

Emerging Technologies in 

Materials Engineering - 

EmergeMAT, IV 

4-5.11/2021, 

București, 

România 

45  

C.I.Mihăescu, C.L. Nistor, 

L.O. Cinteză, C. Ninciuleanu, 

E. Alexandrescu, S.G. Burlacu, 

C. Scomoroscenco, R. Ianchiş, 

B. Trică, C. Gîfu, C. Petcu 

Tailored silica nanocarriers 

for curcumin delivery 

International Conference on 

Emerging Technologies in 

Materials Engineering - 

EmergeMAT, IV 

4-5.11/2021, 

București, 

România 

46  

R.L. Alexa, C. Ninciuleanu, E. 

Alexandrescu, C. Mihăescu, S. 

Preda, C.L. Nistor, C. Petcu, H. 

Iovu, L. Savu, R. Ianchiș 

Synthesis of platelet rich 

plasma enriched inorganic 

advanced material with 

application in regenerative 

medicine 

International Conference on 

Emerging Technologies in 

Materials Engineering - 

EmergeMAT, IV 

4-5.11/2021, 

București, 

România 

47  

N. Tritean, V. Mitran, Șt.O. Dima, 

B. Trică, E. Alexandrescu, A. 

Cîmpean, D. Constantinescu-

Aruxandei, Fl. Oancea 

Biocompatibilitatea 

nanoparticulelor de silice 

din pleavă de orez 

Sesiunea de Comunicări 

Științifice a Studenților 

Facultății de Biologie 

28.05/2021 

București, 

România, 

48  

N. Tritean, V. Mitran, Șt.O. Dima, 

B. Trică, E. Alexandrescu, A. 

Cîmpean, D. Constantinescu-

Aruxandei, Fl. Oancea 

Biocompatibilitatea 

nanoparticulelor de silice 

din pleavă de orez 

Sesiunea de Comunicări 

Științifice a Studenților 

Facultății de Biologie 

23-24.04/2021 

București, 

România, 
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49  

C.I. Mihaescu, C.L. Nistor, 

L.O. Cinteză, C. Ninciuleanu, 

E. Alexandrescu, S.G. Burlacu, 

C. Scomoroscenco, R. Ianchiș, 

B. Trică, C.I. Gîfu 

In Tailored silica 

nanocarriers for curcumin 

delivery 

International Conference on 

Emerging Technologies in 

Materials Engineering - 

EmergeMAT, IV 

4-5.11/2021, 

București, 

România 

50  
E.G. Mihăilă, D.G. Popa, 

N. Slavu, C.F. Dincă 

Novel technology for co2 

capture using green 

solvents 

International Conference on 

Energy and Environment, 

CIEM - 10th 

14-15.10/2021, 

București, 

România 

51  A.A. Sorescu, A. Nuță 

Metallic nanoparticles from 

plant extracts: a green 

alternative to conventional 

synthesis 

International Conference on 

Materials: Advanced and 

Emerging Materials, 

ICM-CN 2021 

22-24.11/2021/ 

e-Conference 

52  
I.R. Suică-Bunghez, A.A. Sorescu, 

M. Călin, 

Silver nanoparticles via 

Passiflora incarnata: 

Synthesis, antioxidant and 

antimicrobial activity 

International Conference on 

Molecular, Biomedical & 

Computational Sciences and 

Engineering - MOL2NET'21, 

VII. 

25-30.01/2021, 

Basel, 

Switzerland 

53  
A.A. Sorescu, I.R. Suică-Bunghez, 

M. Călin 

Functional green 

synthesized noble metallic 

nanoparticles with 

potential antimicrobial 

activity 

International Conference on 

Molecular, Biomedical & 

Computational Sciences and 

Engineering - MOL2NET'21, 

VII. 

25-30.01/2021, 

Basel, 

Switzerland 

54  
C. Dincă, N. Slavu, C.C. Cormos, 

E.G. Mihăilă 

Hybrid solvents based on 

DES and amines for CO2 

capture 

International Conference on 

Sustainable Development of 

Energy, Water and 

10-15.10/2021, 

Dubrovnik, 

Croația 
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Environment Systems, 

SDEWES, XVI 

55  

M. Zarif, S.A. Yehia, B.I. Biță, 

V. Mărăscu, S. Vizireanu, 

G. Dinescu, C. Corobea 

Material- and gas-

dependent changes induced 

by atmospheric pressure 

plasma treatments on 

metallic surfaces 

International Conference on 

Plasma Physics and 

Applications - CPPA, XIX 

31.08- 

03.09/2021, 

Măgurele, 

România 

56  

I.A. Brezeștean, D. Marconi, 

A. Colniță, A.  Ciorâță, M.C. 

Corobea, A.E. Stamate, O.D. 

Pavel, 

R. Zăvoianu, I. Turcu 

Spectroscopic and 

microscopic investigations 

of the graphene oxide 

influence on hybrid powder 

products 

International Conference 

PROCESSES IN ISOTOPES AND 

MOLECULES, XIII 

Cluj-Napoca 2021 

57  
T. Fistoș, R.I. Brăzdis, A.M. Băroi, 

I. Fierăscu, R.C. Fierăscu 

Biocompatible apatitic 

materials for bone tissue 

engineering: new 

approaches in modern 

medicine 

International Congress of 

„Apollonia” University, XXXI 

1-3.03/2021, 

Iasi, România 

58  
A.M. Băroi, R.C. Fierăscu, 

R.I. Brăzdis, T. Fistoș, I. Fierăscu 

General applications of 

nanomaterials delivery 

systems  based on bioactive 

compound related to 

human health 

International Congress of 

„Apollonia” University, XXXI 

1-3.03/2021, 

Iasi, România 
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59  

V. Purcar, C. Nichita, A. Bălan, V. 

Rădițoiu, A. Rădițoiu, Si. 

Căprărescu, M. F. Raduly, R. 

Şomoghi, C.-A. Nicolae, M. Călin 

Silica-gentamicin 

nanohybrids obtained by 

microwave synthesis 

International Congress of 

„Apollonia” University, XXXI 

1-3.03/2021, 

Iasi, România 

60  

M. Raduly, V. Raditoiu, A. 

Raditoiu, V. Purcar, G. Ispas, R. 

Manea, A. Frone, M.L. Jecu, M. 

Călin, C. A. Nicolae 

Curcumin derivatives 

immobilized in silica 

matrices by sol-gel 

processes used as bioactive 

coatings 

International Congress of 

„Apollonia” University, XXXI 

1-3.03/2021, 

Iasi, România 

61  
S. Căprărescu, V. Purcar, C. 

Modrogan, M.A. Dăncilă 

Eco-friendly biopolymer 

membrane for zinc ions 

removal from a simulated 

wastewater 

International Congress of 

„Apollonia” University, XXXI 

1-3.03/2021, 

Iasi, România 

62  A.A. Sorescu, A. Nuță 

Anthriscus sylvestris - 

mediated environmentally - 

friendly synthesis of silver 

and gold nanoparticles 

International Electronic 

Conference on Applied 

Sciences, ASEC 2021, II 

15-31.10/2021, 

e-Conference 

63  

C. D. Nitu, M. Raduly, D. 

Mihailescu, S. Avram, C. Metanie, 

M. Mernea, M. S. Stan 

Evaluating the ability of 

some curcumin derivatives 

to induce oxidative stress in 

cervix cancer 

International European 

Conference on 

Interdisciplinary Scientific 

Research, IV 

8-9.08/2021, 

Varșovia, Polonia 

64  

A. Vlaicu, A.C.N. Vintilă, R. 

Adrian, C.E. Enășcuță, E.E. 

Oprescu 

Screening of antioxidant 

and PUFA production in 

Dunaliella Salina by altering 

growth nutritional factors 

International 

Multidisciplinary Scientific 

GeoConference SGEM 202, 

XXI 

26.06- 05.07/202

1, 

Albena,Bulgaria 
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65  
A. Paulenco, A.C.N. Vintilă, A.M. 

Gălan, A. Vlaicu, I. Banu 

Effects of stress factors in 

the growth medium on bio-

compounds production by 

Porphyridium purpureum 

International 

Multidisciplinary Scientific 

GeoConference SGEM 2021, 

XXI 

26.06- 05.07/202

1, 

Albena,Bulgaria 

66  

M. Stan, I. C. Nica, 

C. D. Nițu, M. Raduly, 

A. Dinischiotu, A. Speranța, 

D. Mihailescu, M. Mernea 

In vitro study of curcumin 

derivatives with potential 

antitumor activity 

International Electronic 

Conference on Biomedicine, 

ECB 2021 

1-26.06/2021, 

e-Conference  

67  
E.E.Oprescu, C.E. Enășcuță,E. 

Radu, M. Cîlțea-Udrescu, V. Lavric 

Extraction process 

optimization for vegetable 

oils rich in bioactive 

compounds 

International Symposium 

“Current trends in natural 

sciences” 

28 – 30.05/2021, 

Pitești, România 

68  

 

S. Căprărescu, V. Purcar, C. 

Modrogan, A. A. Scarlat, L. Barbu 

Natural aqueous extract of 

root plant as green inhibitor 

for carbon steel corrosion 

in seawater” 

International Symposium 

“The Environment and the 

Industry” – E-SIMI, XXIV 

24.09/2021, 

București, 

România 

69  
A.A. Sorescu, A. Nuță, R.M. Ion, 

I.R. Suică–Bunghez, M. Călin 

Flower – based eco – 

friendly synthesis of noble 

metallic nanoparticles: a 

comprehensive 

experimental study 

International Symposium 

“The Environment and the 

Industry” – E-SIMI, XXIV 

24.09/2021, 

București, 

România 

70  

A.-G. Oporan, I. Atkinson, 

L. Predoana, A. I. Gheboianu, 

R.M. Ion 

Solid state synthesis and 

characterization of Co, Mn-

doped karrooite pigments 

for the ceramic industry 

International Symposium 

“The Environment and the 

Industry” – E-SIMI, XXIV 

24.09/2021, 

București, 

România 
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71  

R. M. Grigorescu, L. Iancu, 

M. E. Grigore, S.Teodorescu, 

C.A. Nicolae, R.M. Ion 

Reuse of polyamides from 

waste electric and 

electronic equipment in 

concrete compositions 

International Symposium 

“The Environment and the 

Industry” – E-SIMI, XXIV 

24.09/2021, 

București, 

România 

72  
L. Andrei, F. Ciuprina, E.R. Radu, 

A.R. Gabor, D.M. Panaitescu 

Dielectric performances of 

LSR-SiO2 nanocomposites 

for wearable antennas 

substrate 

International Symposium on 

Electrical and Electronics 

Engineering (ISEEE), 7th 

28-30.10/2021, 

Galați, România 

73  

M.V. Dumitru, T. Sandu, I.E. 

Neblea, A.L. Chiriac, I.C. Radu, H. 

Iovu, A.Sârbu, T.V. Iordache 

Hybrid Cryogels with 

Advanced Adsorbent 

Properties for Penicillin 

International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 

România 

74  

A.L. Neagu, A.M. Gavrilă, P. 

Epure, B.E. Stoica, I.E. Neblea, C. 

Zaharia, H. Iovu, T.V. Iordache 

Hybrid Inkjet-Pritable Paste 

for Screen-Printed 

Electrodes 

International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 

România 

75  

I.E. Neblea, A.G. Olaru, A.L. 

Chiriac, A. Zaharia, R. Botez, M. 

Teodorescu, A. Sârbu, T.V. 

Iordache 

Chitosan-Based Bactericidal 

Interpenetrated Hydrogels 

International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 

România 

76  

Boyko Tsyntsarski, Eli Grigorova, 

Tanya Tsoncheva, Georgi 

Georgiev, Kalina Miteva, Angelina 

Kosateva, Andrei Sarbu, Teodor 

Sandu, Ivanka Stoycheva, Momchil 

Carbon materials for 

hydrogen storageand 

production 

International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 

România 
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Dimitrov, Bilyana Petrova, Hristo 

Kolev, Nartzislav Petrov 

77  

A. Miron, C. Filho, R.C. Fierăscu, 

I. Neblea, A.L. Chiriac, A. Sârbu, 

H. Iovu, T.V. Iordache 

Calcium Carbonate 

Enriched-Chitosan Prepared 

from Shrimp Shell Waste 

International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 

România 

78  

A. Vintilă, A. Vlaicu, M. Cîlțea-

Udrescu, L. Mirt, 

A.M. Gălan, A. Paulenco 

Treatment of dairy 

wastewaters using 

Nannochloris sp. microalgae 

strain 

International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 

România 

79  

A. Vlaicu, M. Cîlțea-Udrescu, 

A. Vintilă, G. Pșenovschi, A. 

Paulenco, A.M. Gălan 

Stability of bioactive 

extracts from Porphyridium 

purpureum microalgae 

biomass under various 

stress factors 

International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 

România 

80  
G. Pșenovshi, S. Ghimiș, 

L. Mirt, G. Vasilievici 

Bio-char production from 

algal biomass 

International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 

România 

81  D. Păsărin, C. Rovinaru, C. Matei 

Extraction of germinated 

seeds by conventional and 

modern methods 

International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 

România 
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82  D. Păsărin, C. Rovinaru, C. Matei 

Obtaining protein 

hydrolysates from hemp 

seeds 

International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 

România 

83  

L. Mirt, S. Ghimiș, M. Cîlțea-

Udrescu,  G. Pșenovschi, G. 

Vasilievici 

Mesoporous Ce-SBA15 

catalysts for algal biomass 

pyrolysis 

International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 

România 

84  
G.M. Stan, D. Constantinescu-

Aruxandei, Fl. Oancea 

In silico approach toward 

analysing the bioactive 

effects of spent brewery 

yeast proteins. 

International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 

România 

85  

N. Tritean, Șt.O. Dima, A. 

Cîmpean, D. Constantinescu-

Aruxandei, Fl. Oancea 

Optimized Extraction of 

Glycoproteins from 

Ganoderma Lucidum 

International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 

România 

86  
B. Trică, N. Tritean, 

V. Faraon, Fl. Oancea 

Modelling the Seed Coating 

Process on Mung Beans 

Using Sodium Alginate 

Extracted from Cystoseira 

Barbata 

International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 

România 

87  

N. Tritean,  I.A. Bala, D. 

Constantinescu-Aruxandei,  Fl. 

Oancea 

Optimization of Enzyme 

Production of Trichoderma 

Atroviride Using Response 

Surface Methodology. 

International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 

România 
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88  

I. A. Bala, N. Tritean, D. Preda, D. 
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Green Synthesis Of 

Bimetallic Nanostructures 

Using Vine Shoots Extracts - 

Characterization And 

Antimicrobial Effects 
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Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 
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București, 

România 
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R. Ianchiş, C. Petcu, E. 

Alexandrescu 

Mesoporous silica 

nanoreservoirs loaded with 

1-H benzotriazole for active 
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International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 

România 
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M.A. Tănase, A.C. Soare, B. Radu, 

C.L. Nistor, B. Trică, 

C. Petcu, L.O. Cinteză 

Synthesis, Characterization 

and Biocompatibility of 
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Nanoparticles 
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Sustainable Development 
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115  
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Optical Studies of N-
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Compounds 
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Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 
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Preliminary studies on silica 

nanoparticles preparation 
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International Symposium 
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Sustainable Development 
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27-29.10/2021,  
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C.G. Ispas,  F.M. Raduly, V. 

Rădițoiu, R. Stan, A. Rădițoiu, V. 
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Extraction by ultrasounds 
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bioactive compounds from 
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International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 

România 
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Șt.O. Dima, R. C. Fierăscu, M. 

Raduly, V. Rădițoiu, R. Stoica, 

L. Capră, B. Trică 

Nanostructured 

carbonadsorbents for water 

depollution 

International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 

România 

119  
C.E. Rizescu, D.A.Vasile, I. O. 

Zăuleț, I.Vincze, L. Marin 

The Effects of Different 

Temperatures Conditions on 

Marble Properties 

International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 

România 

120  

M. E. David, R. M. Ion, L. Iancu, 

R. M. Grigorescu, A. M. Holban, 

R. Somoghi, A. I. Nicoară, 

B. Spurcaciu, A. I. Gheboianu 

Hybrid materials based on 

multi-walled carbon 

nanotubes and TiO2 

nanoparticles with 

antimicrobial properties 

International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 

România 

121  
A.A. Sorescu, A. Nuță, R.M. Ion, 

V. Rădițoiu, L. Marin 

Evaluation of the catalytic 

degradation capacity of 

green synthesized silver 

nanoparticles on bis-azoic 

dyes 

International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 

România 
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Zăuleț, I. Vincze, L. Marin, R.M. 
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Evaluation of PVA-based 
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Priorities of Chemistry for a 
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Evaluation of the catalytic 
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green synthesized silver 
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dyes 

International Symposium 
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Sustainable Development 
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27-29.10/2021,  

București, 

România 
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A. Afilipoaei, Z. Vuluga, 

G.M. Teodorescu, M. Cărăulașu, 

A.R. Gabor, C. Nicolae, M.C. 

Corobea 

The Effect of Graphene 

Nanoplatelets on The 

Properties of Hybrid 
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Composites 
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Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 

România 
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M.S. Popa, E.R. Radu, 

D.M. Panaitescu, R.A. Gabor, 

C.A. Nicolae, M. Raduly, A.N. 

Frone 

The potential of 

biopolyesters as plasticizers 

for polylactide 

International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 

România 
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D. Dimonie, A.R. Gabor, 
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Setting and recovery of 

shape memory for new 

smart materials based on 
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Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 

România 
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F. Ciuprina, C.A. Nicolae, 

A. R. Gabor,  D. M. Panaitescu 

Properties of 
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Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 
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Șt.O. Dima , G. Ispas, V. Rădițoiu, 

R.C. Fierăscu, C. Nicolae, 

B. Trică, Fl. Oancea 

In Carbon nanomaterials 

from biomass wastes 

International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 
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București, 

România 
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Sustainable Development 
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România 
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Type on the Properties of a 

Bio‐Based Epoxy System 

International Symposium 
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Sustainable Development 
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București, 

România 
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B. Trica, N. Tritean, V. Faraon, 

E. Alexandrescu, Fl. Oancea 

In Modelling the seed 

coating process on mung 

beans using sodium alginate 

extracted from cystoseira 
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International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 

România 
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Șt.O. Dima, G. Ispas, V. Rădițoiu, 
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Sustainable Development 
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Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 
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I.A. Bala, B. Trica, F. Georgescu, 

E. Georgescu, D.  Constantinescu-

Aruxandei, Fl. Oancea 

In The influence of 

strigolactone analog and 

mimetic on trametes 

versicolor 

International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 
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București, 

România 
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M.A. Tanase, A.C. Soare, B. Radu, 
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In Synthesis, 

characterization and 

biocompatibility of 

anisotropic silver 

nanoparticles 

International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 
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București, 

România 
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C.I. Mihăescu, L.-O. Cinteză, C.L. 

Nistor, C. Petcu, S.G. Burlacu, 
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In Preliminary studies on 

silica nanoparticles 
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Sustainable Development 
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A. M. Gurban, P. Epure, I. Răut, 
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electrosensitive platforms 
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Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 
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A New Approach in the 

Synthesis of LDH-Type 

Materials Used in the 

Condensation Reaction 

International Conference on 

Catalysis 

Sciences, II 
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e-Conference 
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Nanomaterials in 
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International Scientific 

Conference LUMEN CEE 
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A. Sârbu, A.J.M. Valente 

Imidacloprid and cymoxanil 
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e-Conference 
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T. Fistoș, R.I. Brăzdis, A.M. Băroi, 

I. Fierăscu, L.M. Ditu, R.C. 

Fierăscu 

Phosphate Materials with 
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NanoBioMat 2021 - 

Applications of Chemistry in 

Nanosciences and 
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București, 
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Nicolae, 
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Adsorption studies for the 

removal of organic and 

emerging pollutants from 

aqueous solutions using 

metal-substituted 

hydroxyapatite. 

NanoBioMat 2021 - 

Applications of Chemistry in 

Nanosciences and 

Biomaterials Engineering 

25-27.11/2021, 

București, 

România 
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145  

A.M. Băroi, R.C. Fierăscu, 

R.I. Brăzdis, T. Fistoș, L.M. Ditu, 

R. Șomoghi, I. Fierăscu 

Viticultural waste 

management for obtaining 

nanostructures with 

medical applications 

NanoBioMat 2021 - 

Applications of Chemistry in 

Nanosciences and 

Biomaterials Engineering 

25-27.11/2021, 

București, 

România 

146  

T. Fistoș, R.I. Brăzdis, A.M. Băroi, 

I. Fierăscu, L.M. Ditu, R.C. 

Fierăscu 

Enhancement of the 

apatitic materials’ 

antimicrobial potential for 

cultural heritage 

applications 

NanoBioMat 2021 - 

Applications of Chemistry in 

Nanosciences and 

Biomaterials Engineering 

25-27.11/2021, 

București, 

România 

147  

T. Fistoș, R.I. Brăzdis, A.M. Băroi, 

I. Fierăscu, L.M. Ditu, R.C. 

Fierăscu 

Enhancement Of 

Antimicrobial  Potential Of 

Apatitic Materials For 

Cultural Heritage 

Applications 

NanoBioMat 2021 - 

Applications of Chemistry in 

Nanosciences and 

Biomaterials Engineering 

25-27.11/2021, 

București, 

România 

148  D.A.Vasile, A.Ficai 

Core-Shell structures and 

their applications in 

environmental depollution 

NanoBioMat 2021 - 

Applications of Chemistry in 

Nanosciences and 

Biomaterials Engineering 

25-27.11/2021, 

București, 

România 

149  

C.M. Ninciuleanu, R. Ianchiș, E. 

Alexandrescu, C. Mihșescu, S. 

Preda, C. Scomoroscenco, S. 

Burlacu, C.L. Nistor, C. Petcu, M. 

Teodorescu 

Polymethacrylic Acid 

Composite Hydrogels With 

Potential Uses as Devices in 

Medical and Environmental 

Protection Fields 

Nanotechnology and 

Nanoscience 

25-26.01/2021 

Malvern, USA 
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150  

I. Popa-Tudor, V. Faraon, 

D. Constantinescu-Aruxandei, 

Fl. Oancea 

New approaches for 

obtaining lignin from 

lignocellulosic biomass 

NeXT-Chem: Tehnologii 

inovatoare trans-sectoriale III 

27-28.05/2021, 

București, 

România 

151  

Yidong Li, B. Trică, N. Tritean, V. 

Faraon, D. Constantinescu-

Aruxandei, Fl. Oancea 

Response surface 

methodology for 

maximizing the 

biostimulant effect of 

sodium alginate coating on 

Mung bean seeds 

communication, vol. 3, 31. 

NeXT-Chem: Tehnologii 

inovatoare trans-sectoriale III 

27-28.05/2021, 

București, 

România 

152  

D. Preda, M. Deșliu-Avram, D. 

Constantinescu-Aruxandei, Fl. 

Oancea, 

The activity of the 

lignolytic enzymes from the 

SPS obtained by enriching 

the solid state fermentation 

process 

NeXT-Chem: Tehnologii 

inovatoare trans-sectoriale III 

27-28.05/2021, 

București, 

România 

153  

I.E. Neblea, A.M. Gavrilș, T.V. 

Iordache, A.L. Radu, A. Miron, 

A.L. Ciurlică, M. Dumitru, A. 

Sârbu 

Controlled release systems 

based on bacterial cellulose 

and poly (ethylene glycol) 

diacrylate for biomedical 

applications 

NeXT-Chem: Tehnologii 

inovatoare trans-sectoriale III 

27-28.05/2021, 

București, 

România 

154  
G. Pșenovschi, C. Neamțu, A. 

Vlaicu, A.M. Gălan, S. Velea 

Treatment of liquid 

digestate from anaerobic 

digestion by 

electrocoagulation-

flocculation in batch mode 

NeXT-Chem: Tehnologii 

inovatoare trans-sectoriale III 

27-28.05/2021, 

București, 

România 
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155  
L. Mirt, S. Ghimis, 

S. Velea, G. Vasilievici 

Bifunctional Al2O3 based 

catalyst for the 

hydrotreating/hydrocrackin

g reaction of bio-oil 

NeXT-Chem: Tehnologii 

inovatoare trans-sectoriale III 

27-28.05/2021, 

București, 

România 

156  
G.M. Stan, D. Constantinescu-

Aruxandei, Fl. Oancea 

In silico evaluation of the 

ability of soy proteins 

(Glycine hispida) to release 

antioxidant and 

antihypertensive peptides 

NeXT-Chem: Tehnologii 

inovatoare trans-sectoriale III 

27-28.05/2021, 

București, 

România 

157  I.S. Hosu, M. Ghiurea, Fl. Oancea Optimization of 3D bio-inks 
NeXT-Chem: Tehnologii 

inovatoare trans-sectoriale III 

27-28.05/2021, 

București, 

România 

158  

O.G. Bărbieru, N. Tritean, D. 

Constantinescu-Aruxandei, Fl. 

Oancea 

Biostimulant activity of 

yeast protein hydrolysates 

on Vigna radiata shoots 

NeXT-Chem: Tehnologii 

inovatoare trans-sectoriale III 

27-28.05/2021, 

București, 

România 

159  

D.I. Gheorghe, V. Bînzari, C. 

Lupu, D. Constantinescu-

Aruxandei, Fl. Oancea 

Activity of thyme essential 

oil on plant pathogenes and 

plant seed germination 

NeXT-Chem: Tehnologii 

inovatoare trans-sectoriale III 

27-28.05/2021, 

București, 

România 

160  

L. Dimitriu, D. Preda, D. 

Constantinescu-Aruxandei, Fl. 

Oancea 

Ultrasound-assisted 

extraction of phenolic 

compounds from quince 

leaves using Box Behnken 

design 

NeXT-Chem: Tehnologii 

inovatoare trans-sectoriale III 

27-28.05/2021, 

București, 

România 
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161  

A. Constantin, L. Dimitriu, 

A. Nichițean, D. Constantinescu-

Aruxandei, Fl. Oancea 

The antioxidant activity of 

honey with propolis extract 

NeXT-Chem: Tehnologii 

inovatoare trans-sectoriale III 

27-28.05/2021, 

București, 

România 

162  

I.Al. Bala, B. Trică, Fl. Georgescu, 

E. Georgescu, D. Constantinescu-

Aruxandei, Fl. Oancea 

The effect of a 

strigolactone mimic on 

phytopathogenic fungi 

development 

NeXT-Chem: Tehnologii 

inovatoare trans-sectoriale III 

27-28.05/2021, 

București, 

România 

163  

E.G.Mihăilă, I.Popa-Tudor, 

D. Constantinescu-Aruxandei, 

C.F. Dincă, Fl. Oancea 

Green solvents based on 

choline chloride for co2 

capture 

NeXT-Chem: Tehnologii 

inovatoare trans-sectoriale III 

27-28.05/2021, 

București, 

România 

164  

D.G. Popa, E.E. Oprescu, E.G. 

Mihailă, Fl. Oancea, D. 

Constantinescu-Aruxandrei 

Bioremediation of 

hydrocarbons polluted 

waters using microalgae 

NeXT-Chem: Tehnologii 

inovatoare trans-sectoriale III 

27-28.05/2021, 

București, 

România 

165  I. S. Hosu, M. Ghiurea, Fl. Oancea 

Optimization of 3d bio-inks 

composition for 

biodegradable fish baits 

from industrial byproducts 

NeXT-Chem: Tehnologii 

inovatoare trans-sectoriale III 

27-28.05/2021, 

București, 

România 

166  

R.L. Alexa, H. Iovu, G.Vlasceanu, 

A. Serafim, E. Alexandrescu, 

S. Preda, R. Ianchiș 

3D Printable ink based on 

alginate and layered 

silicates 

NeXT-Chem: Tehnologii 

inovatoare trans-sectoriale III 

27-28.05/2021, 

București, 

România 

167  

C. E. Rizescu, D. A. Minea, I. 

Atkinson, A. Rusu, L. Predoana, 

R.M. Stirbescu, A. I. Gheboianu, 

R.M. Ion 

CaAl - layered double 

hydroxides for heritage 

conservation - preparation, 

characterization and kinetic 

NeXT-Chem: Tehnologii 

inovatoare trans-sectoriale III 

27-28.05/2021, 

București, 

România 
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stability of their dispersion 

in solvent 

168  D.A.Vasile, I.O. Zăuleţ, R.M. Ion 

Evaluation of new and old 

banknotes using 

hyperspectral imaging 

NeXT-Chem: Tehnologii 

inovatoare trans-sectoriale III 

27-28.05/2021, 

București, 

România 

169  
L. Olteanu, R. M. Ion, S. 

Teodorescu, R.M. Stirbescu 

Spectral characterization of 

macro-heterocyclic 

compound NiTMPyP / 

ZnTSPc / MC 

NeXT-Chem: Tehnologii 

inovatoare trans-sectoriale III 

27-28.05/2021, 

București, 

România 

170  

A.G. Oporan, I. Atkinson, L. 

Predoana, A.I. Gheboianu, R.-M. 

Ion 

Solid state synthesis, 

characterization and color 

properties of Co, Mn-Doped 

karrooite MgTi2O5 Ceramic 

pigments 

NeXT-Chem: Tehnologii 

inovatoare trans-sectoriale III 

27-28.05/2021, 

București, 

România 

171  

G.I. Paraschiv, R.M. Ion, Compositional 

investigations of an 

medieval stone cross – 1656 

NeXT-Chem: Tehnologii 

inovatoare trans-sectoriale III 

27-28.05/2021, 

București, 

România 
R.M. Stirbescu, A.I. Gheboianu 

172  

G.M. Teodorescu, Z. Vuluga, Fl. 

Oancea, M.C. Corobea, A. 

Afilipoaei, M. Cărăulașu, C. 

Nicolae, R.A. Gabor 

The properties of recovered 

polypropylene from face 

mask wastes 

NeXT-Chem: Tehnologii 

inovatoare trans-sectoriale III 

27-28.05/2021, 

București, 

România 

173  

A. Afilipoaei, Z. Vuluga, A.R. 

Gabor, G.M. Teodorescu, M. 

Cărăulașu, R. Zavoianu, O. Pavel, 

Mechanical Properties of 

Polyamide with Hybrid 2d 

Reinforcing Agents 

NeXT-Chem: Tehnologii 

inovatoare trans-sectoriale III 

27-28.05/2021, 

București, 

România 
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A.E. Stamate, M. Miculescu, M.C. 

Corobea 

174  

M. Cărăulașu, Z. Vuluga, C. 

Nicolae, G.M. Teodorescu, A. 

Afilipoaei, R. Zavoianu, O. Pavel, 

A.E. Stamate, M.C. Corobea 

On The Biobased Polyamide 

with Flame Retardant 

Properties 

NeXT-Chem: Tehnologii 

inovatoare trans-sectoriale III 

27-28.05/2021, 

București, 

România 

175  

S. Badila, E.R. Radu, M.S. Popa, 

D.M. Panaitescu, M.F. Raduly, 

A.R. Gabor, C.A. Nicolae, A.N. 

Frone 

Properties of PLA films with 

natural agents for 

children’s toys 

Portuguese Young Chemists 

Meeting, VII 

19 – 21.05/2021, 

Bragança, 

Portugalia 

176  

E.R. Radu, A.R. Gabor, C.A. 

Nicolae, A. Frone, M. Popa, S. 

Badila, F. Ciuprina, L. Andrei, D. 

M. Panaitescu 

Reinforced silicone rubber 

for electronic applications 

Portuguese Young Chemists 

Meeting, VII 

19 – 21.05/2021, 

Bragança, 

Portugalia 

177  

M.S. Popa, St. Bădilă, E.R. Radu, 

D. Panaitescu, R.A. Gabor, C. 

Nicolae, A. Frone 

Novel bio‐based epoxy from 

epoxidized vegetable oils 

Portuguese Young Chemists 

Meeting, VII 

19 – 21.05/2021, 

Bragança, 

Portugalia 

178  

C.I. Mihăescu, L.O. Cinteză, C.L. 

Nistor, C. Petcu, S.G. Burlacu, B. 

Trică, C. Scomoroscenco, R. 

Ianchiş, C. Ninciuleanu, C. Gîfu, 

E. Alexandrescu 

Synthesis of Silica Particles 

Loaded with Curcumin and 

Coated with PEG750 

Progress in Organic and 

Macromolecular Compounds 

Conference - MACROIASI'2021 

7-9.10/2021, 

Iași, România 
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179  I. Neblea 

Sisteme de eliberare 

controlata pe baza de 

celuloza bacteriana si 

hidrogeluri pentru aplicatii 

biomedicale 

Sesiunea de Comunicari 

Științifice Studențești 2021, 

Universitatea POLITEHNICA 

14.05/2021, 

București, 

România 

180  

N. Tritean, V. Mitran, Șt.O. Dima, 

B. Trică, E. Alexandrescu, A. 

Cîmpean, D. Constantinescu-

Aruxandei, Fl. Oancea 

Biocompatibilitatea 

nanoparticulelor de silice 

din pleavă de orez 

Sesiunea de Comunicări 

Științifice a Studenților 

Facultății de Biologie 

28.05/2021 

București, 

România 

181  

M. Raduly, V. Rădițoiu, A. 

Rădițoiu, 

V. Purcar, G. Ispas 

Curcumin derived pyrazoles 

with potential antitumor 

activities 

European Symposium on 

Organic Chemistry-ESOC, 

Virtual mini symposium 

5-6.07.2021, 

e-Conference 

 

182  A.A. Sorescu 

Antimicrobial and 

antioxidant activity of 

green synthesized silver 

nanoparticles 

Virtual event 

“Characterisation and 

Applications of Advanced 

Nanophotonic Materials and 

Structures” 

9-10.02/2021, 

e-Conference 

183  
I.S. Hosu, L. Dimitriu, I. Bala, 

B. Trică, Fl. Oancea 

Grafting hydroxycinnamic 

acids to biopolymers using 

flow chemistry for the 

development of 

biostimulants 

Virtual Romanian Flow 

Chemistry Workshop 

21.09/2021, 

e-Conference 

184  

C.G. Ispas,  F.M. Raduly, V. 

Rădițoiu, R. Stan, A. Rădițoiu, V. 

Purcar 

Textile Coatings Based on 

Ginger Extracts with 

Antimicrobial Activity 

NanoBioMat 2021 - 

Applications of Chemistry in 

25-27.11/2021, 

București, 

România 
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Nanosciences and 

Biomaterials Engineering 

185  

V. Purcar, R. Manea, V. Rădițoiu, 

A. Rădițoiu, F. M. Raduly, 

G. C. Ispas, C.A. Nicolae, 

M. Anastasescu, S. Căprărescu 

Sol-gel synthesized silver-

silica materials to obtain 

hybrid thin films on glass 

surfaces 

Bucharest Polymer 

Conference (BPC), 2nd 

Edition, POLITEHNICA  

University 

9-11.06/2021, 

București, 

România 

186  

M. Raduly, A. Rădițoiu, V. 

Rădițoiu, 

C.A. Nicolae, L. Wagner, 

V. Purcar, G. Ispas, R. Manea 

Boron complexes of beta-

diketones embedded in 

hybrid silica coatings with 

enhanced optical and 

thermal properties for 

textile fabrics 

Bucharest Polymer 

Conference (BPC), 2nd 

Edition, POLITEHNICA  

University 

9-11.06/2021, 

București, 

România 

187  

A. Afilipoaei, Z. Vuluga, G.M. 

Teodorescu, M. Cărăulașu, 

A. R. Gabor, C. Nicolae, M.C. 

Corobea 

The effect of graphene 

nanoplatelets on the 

properties of hybrid 

polyamide/glass fiber 

composites 

International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 

România 

188  

D. Preda, D.G. Popa, D. 

Constantinescu-Aruxandei, Fl. 

Oancea 

Enhancement of lignolytic 

enzyme activity in 

ganoderma lucidum by co-

cultivation with bacteria 

International Symposium 

Priorities of Chemistry for a 

Sustainable Development 

(PRIOCHEM)- XVII 

27-29.10/2021,  

București, 

România 
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