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1. Datele de identificare ale INCDMRR
1.1 Denumirea
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive –
ICPMRR Bucureşti
1.2 Actul de înfiinţare, cu modificările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr.537/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive ICPMRR Bucureşti, publicată îm Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 349 din 22
mai 2003
Certificat de înregistrare J40/9375/09.07.2003
Hotărârea Guvernului nr.185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Educaţiei Naţionale, publicată îm Monitorul Oficial al României, nr. 249 din 30 aprilie
2013, cu completările ulterioare
1.3 Numărul de înregistrare în Registrul Potenţialilor Contractori
2302
1.4 Adresa
B-dul Carol I, nr. 70, sector 2, 020917, Bucureşti, România
1.5 Telefon, fax, pagina web, e-mail
Telefon: +40 3152341, Fax: +40 3131258
Web: www.incdmrr.ro, e-mail: icpmrr@icpmrr.ro,

2. Scurtă prezentare a INCDMRR
2.1 Istoric
1966

Institutul s-a fondat pentru activităţi de cercetare organizată, privind
valorificarea uraniului, sub administrarea Secţiei 5 a Întreprinderii Expediţia
Geologică, a Direcţiei Generale Metale Rare din cadrul Ministerului Minelor.
Sediul central al Secţiei 5 s-a construit în zona Magurele (Ilfov), pe
platforma Institutului de Fizică.
Principalele obiective ale acestei secţii s-au stabilit în corelaţie cu politica
nuclear – electrică la nivel naţional şi au constat în:
- elaborarea tehnologiilor de procesare a minereurilor de uraniu
autohtone şi a purificării tehnice a concentratelor de uraniu, necesare
pentru fabricarea combustibilului nuclear, materie primă necesară
centralei nuclear-electrice care urma să se construiască în România,
la Cernavodă;
- pregătirea şi calificarea personalului pentru activitatea de cercetare şi
producţie în domeniul procesării minereurilor de uraniu.

1970

Secţia 5 s-a transformat în Secţia de Cercetare Tehnologică pentru Metale
Radioactive (SCTMR) din cadrul Asociaţiei de Metale Rare din Bucureşti,
când s-a stabilit tipul de reactor CANDU pentru Centrala Nuclear-Electrică
Cernavodă, care funcţionează cu uraniu natural. Activitatea de cercetare
tehnologică s-a limitat la fabricarea concentratelor tehnice de uraniu,
purificarea şi fabricarea dioxidului de uraniu fiind preluată mai târziu de
către Institutul de Reactori Nucleari Electrici de la Colibaşi – Piteşti.
SCTMR şi-a extins aria de cercetare şi în domeniul producţiei
concentratelor de zirconiu şi titan, utilizate ca materie primă pentru
elementele de infrastructură ale reactoarelor nucleare.

1973

Asociaţia de Metale Rare s-a reorganizat şi a devenit Întreprinderea de
Metale Rare (IMR), care a preluat SCTMR în anul 1974.

1974

Secţia Proiectare din cadrul IPROMIN Bucureşti s-a unit cu SCTMR, cu
ocazia reorganizarii, când s-a produs o descentralizare a cercetării şi
proiectarii, prin crearea institutelor specializate în marile centre miniere din
România, înfiinţându-se şi Centrul de Cercetări si Proiectări pentru Metale
Rare (CCPMR).
A început să funcţioneze Uzina de procesare a minereului de uraniu de
la Feldioara (Braşov). CCPRM a asigurat asistenţa tehnică cu privire la
atingerea parametrilor proiectaţi, într-o echipă comună cu experţi din fosta
URSS. Tehnologia uzinei a fost elaborată de specialiştii cercetători şi
proiectanţi din cadrul CCPMR.
În paralel, CCPRM a coordonat proiectarea şi instalarea obiectivului
industrial de valorificare a minereurilor grele, de zirconiu şi titan, din
nisipurile aluvionare, respectiv din bancurile de nisip de la Chituc
(Constanţa), pe ţărmul Mării Negre.

1983

CCPMR a revenit la IMR, sub coordonarea Ministerului de Afaceri Interne,
cand s-a reorganizat şi a devenit Centrul de Cercetare, Inginerie
Tehnologică şi Proiectare pentru Metale Rare şi Radioactive Bucureşti

(CCITPMRR). Domeniul de cercetare tehnologică s-a concentrat pe
explorarea rezervelor de minereu cu conţinut de metale radioactive, titan,
zirconiu şi s-au pus bazele cercetării in situ asupra haldelor rezultate din
procesarea minereurilor şi a apelor reziduale radioactive, a radioprotecţiei şi
protecţiei mediului înconjurător, a metodelor analitice de standardizare etc.
1990- CCITPMRR a funcţionat în cadrul, IMR care s-a restructurat şi a devenit
Centrala Industrială pentru Metale Rare, după care în anul 1991 Autoritatea
Autonomă de Metale Rare şi în 1998 Compania Naţională a Uraniului,
păstrându-şi domeniul propriu de activitate.
1998

CCITPMRR a devenit S.C. Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru
Metale Rare şi Radioactive Bucureşti S.A. (ICPMRR)

2003

S.C. Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Metale Rare şi Radioactive
Bucureşti S.A. (ICPMRR) a devenit Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive (INCDMRR) – ICPMRR
Bucureşti, conform Hotărârii de Guvern nr. 537/2003.

2.2 Structura organizatorică (organigrama, filiale, sucursale, puncte de lucru)
- Organigrama (aprobată prin Ordinul nr. 1433/03.08.2010 al Ministrului
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri)

- Puncte de lucru
-Sediul central: B-dul Carol I, nr. 70, sector 2, 020917, Bucureşti, România
-Laboratoarele Măgurele: Şoseaua de Centură, nr. 48, 077125, Măgurele, Ilfov
-Staţia Pilot Merişani: Sat Merişani, nr. 687, Comuna Merişani, Argeş
2.3 Domeniul de specialitate al INCD (conform clasificării CAEN şi UNESCO):
- Clasificare CAEN
7219 - Cercetare – dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie (obiect principal de
activitate)
7111 - Activităţi de arhitectură
7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice
1812 - Alte activităţi de tipărire
1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 - Legătorie şi servicii conexe
5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
4939 - Alte transporturi terestre de călători
- Clasificare UNESCO
3318.09 - Uraniu si minereuri radioactive
3303.11 - Procese de chimie nucleara
3308.10 - Tehnologia apelor reziduale (vezi 3305.30)
2305.05– Radiochimia
3308.05- Eliminarea reziduurilor radioactive;
2506.04- Geologie ambientală;
2506.10- Zăcăminte minerale.
2.4 Direcţii de cercetare-dezvoltare / obiective de cercetare / priorităţi de
cercetare
a. domenii principale de cercetare-dezvoltare
- cercetare fundamentală şi aplicativă pentru stabilire soluţii tehnice /
optimizare de procese în domeniul valorificării resurselor minerale,
respectiv: exploatare minieră, procesare minereuri, protecţia mediului
afectat de activităţile de valorificare a resurselor minerale,
- tehnologii de recuperare a metalelor si materialelor plastice din deseurile
echipamentelor informatice si de telecomunicatii;
- testarea comportamentului
materialelor geosintetice la acoperirea
depozitelor de deseuri slab radioactive rezultate in urma activitatilor de
extractie si preparare a minereului uranifer;
- elaborarea de tehnologii de procesare a minereurilor uranifere şi a altor
tipuri de substanţe minerale utile;
- elaborarea de tehnologii de recuperare a elementelor utile din deşeuri,
depozite şi halde de steril rezultate din activitaţile de minerit – preparare a
substantelor minerale utile;
- metode şi tehnici de monitorizare a obiectivelor miniere aflate în activitate
sau în etapa post-închidere
- studii de fezabilitate / analize tehnico-economice pentru obiective miniere şi
de procesare a resurselor minerale, documentaţii şi avize

-

evaluări de risc biologic şi de securitate radiologică asupra populaţiei şi
studii de impact în zonele miniere uranifere

b. domenii secundare de cercetare-dezvoltare
- valorificării metalelor critice şi candidate din resurse secundare
- valorificarea deşeurilor miniere şi industriale ca materiale de construcţii
c. servicii / microproducţie
Servicii:
- pregătire granulometrică a probelor pentru analize chimice (probe de rocă)
sau determinarea puterii calorifice(gunoaie, deşeuri),
- analize granulometrice pe analizor cu laser,
- analize chimice de conţinut (din probe de rocă): Cu, Pb, Zn, Au, Ag, Sn, Ni,
- analize de determinare a radionuclizilor naturali din probe solide – indice de
radioactivitate,
- măsurători privind concentraţii de radon, doze debit gamma, contaminări de
suprafaţă,
- organizare manifestări interactive / evenimente cu caracter tehnic / ştiinţific
(seminarii, mese rotunde, întâlniri de lucru între parteneri),
- informare tehnologică, diseminare şi comunicarea ştiinţei, servicii editoriale,
- editare de reviste / cărţi / broşuri cu caracter tehnic şi ştiiţific.
Microproducţie: valorificarea metalelor preţioase din deşeurile echipamentelor
electrice şi electronice, din nisipuri aluvionare.
2.5 Modificări strategice în organizarea şi funcţionarea INCDMRR
Lărgirea activităţii de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inginerie pe întreg
domeniul de resurse minerale, în conformitate cu programul de dezvoltare instituţională,
supus procesului de evaluare în vederea certificării, desfăşurat în aprilie 2013.
3. Structura de conducere a INCDMRR:
3.1 Consiliul de administraţie
Dinoiu Ion

Preşedinte

Cruţu Gheorghe

Vicepreşedinte

Mălureanu Simona

Membru

Maxim Cristina

Membru

Juravlea Daniela

Membru

Ghiban Brânduşa

Membru

Mărculescu Cosmin Membru

Director general INCDMRR
Ordin MEN nr. 392/17.07.2014
Director ştiinţific
Ordin MEN nr. 392/17.07.2014
Reprezentant MEN
Ordin MEN nr. 82/24.02.2014
Reprezentant MFP
Ordin MEN nr. 82/24.02.2014
Reprezentant MMFPSPV
Ordin MEN nr. 82/24.02.2014
Specialist, Univ. Politehnica Bucureşti
Ordin MEN nr. 582/14.10.2014
Specialist, Univ. Politehnica Bucureşti
Ordin MEN nr. 82/24.02.2014

3.2 Directorul general
Dinoiu Ion – Ordinul MEN nr. 327/30.06.2014
3.3 Consiliul ştiinţific (Decizia Directorului general al INCDMRR nr. 85/28.07.2014)
Dr. Ing. Cruţu Gheorghe, CS I – Preşedinte
Dr. Ing. Deák Ştefania-Elena, CS I - Vicepreşedinte
Ing. Dinoiu Ion – Membru
Dr. Ing. Tomuş Nicolae, CS II - Membru
Dr. Ing. Panţuru Eugenia, CS I – Membru
Dr. Ing. Filcenco-Olteanu Antoaneta Constantina, CS II – Membru
Dr. Ing. Stoica Mihaela, CS III - Membru
3.4 Comitetul director (Decizia Directorului general al INCDMRR nr. 75/07.07.2014)
Dinoiu Ion – Director general
Cruţu Gheorghe – Director ştiinţific
Tomuş Nicolae – Director tehnic
Pipirigeanu Mariana – Director economic
Deák Ştefania-Elena – Director CIT CENTIREM
4. Situatia eonomico-financiara a INCDMRR
Evidenţa contabilă este organizată in conformitate cu legea contabilitatii
nr.82/1991 republicată în 18.06.2008, iar prelucrarea datelor primare în vederea
obţinerii sistemului informaţional şi editarea situaţiilor contabile (fişe analitice, sintetice,
balanţe de verificare, registru jurnal, cartea mare etc.) se realizează cu ajutorul tehnicii
de calcul.
4.1 Patrimoniul stabilit in baza raportarilor financiare la data de 31 dec.2014 este
de: 1.769.714,00 lei
4.2 Venituri totale: 1.628.710,00 lei, (în 2013- 1.966.794,44 lei), din care:
- Venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri
publice (repartizat pe surse naționale si internaționale): 1.092.141,00 lei, (în
2013- 1.708.816,00 lei);
- Venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri
private (cu precizarea surselor): 352.462,00 lei, (în 2013- 86.185,12 lei);
- Venituri realizate din activităţi economice (servicii, microproducţie, exploatare
drepturi proprietate industrială): 7.450,00 lei, (în 2013- 31.057,44 lei);
- Subvenţii / transferuri: 49.533,00 lei, (în 2013- 68.983,80 lei);
- Productie neterminata: 127.124,00 lei
4.3 Cheltuieli totale: 2.698.298,00 lei, (în 2013- 3.140.902,00 lei);
4.4 Profitul brut: 0,00 lei, (în 2013- 0,00 lei);
4.5 Pierderea bruta: 1.069.588,00 lei, (în 2013- 1.174.108,56 lei);
4.6 Situaţia arieratelor: 3.784.000,00 lei- fără dobânzi şi penalităţi, (în 20134.285.010,00 lei);
Institutul se confruntă cu o situaţie economică extrem de dificilă, datorită
diminuării sumelor prevăzute în contractele încheiate anii anteriori cu ANCS, reducerii
numărului de competiţii , reducerii valorii contractelor în domeniul resurselor minerale
încheiate cu beneficiari privaţi sau de stat, ajungând ca la finele anului 2014 valoarea

datoriilor bugetare, cu salariile şi furnizorii, să se ridice la cca 4.000.000 lei, ceea ce
constituie premise descurajatoare pentru continuarea activităţii de cercetare-dezvoltare
în domeniul nostru specific de activitate. Perspectiva destul de sumbră a activităţii
institutului este conturată şi de faptul ca la nivel naţional, activitatea de exploatare şi
procesare a resurselor minerale în general, s-a redus aproape în totalitate, în prezent
existând o „piaţă” extrem de restrână pentru domeniul nostru de activitate, iar noi
explorări sau exploatări sânt deocamdată în aşteptare.
De remarcat că la sfârşitul anului 2014, un număr de două salarii lunare erau
neplătite către personalul institutului. In timpul anului 2014, numărul de salarii restante a
variat între două şi patru.
5. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare:
5.1 Total personal: 49 (50 în 2013), din care:
a. personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare: 28 (27 în
2013),
b. număr conducători de doctorat: c. număr de doctori: 9 (10 în 2013).
5.2 Informaţii privind activităţile de perfecţionare a resursei umane (personal
implicat în procese de formare – stagii de pregătire, cursuri de perfecţionare):
Nr
crt
1

Program de instruire

Organizator

Număr
participanţi
7

Seminarul
Wiley
pentru
cercetători cu tema: "Aflaţi
cum să vă publicaţi lucrarea
în revistele internaţionale"
Aprilie 2014

Asociaţia Universităţilor,
Institutelor de Cercetare –
Dezvoltare şi Bibliotecilor
Centrale Universitare din
România „Anelis Plus” şi
S.C. E-NFORMATION
S.R.L, la Universitatea
Bucureşti,

2

“Oportunităţi de finanţare
pentru
Infrastructuri
de
Cercetare, Transport, Mediu
şi Energie în programul
Orizont 2020”, Info Day
mai 2014

Ministerul Educaţiei
Naţionale, la Universitatea
POLITEHNICA din
Bucureşti

3

3

"Aspecte legale şi financiare
în cadrul Programului Orizont
2020", Workshop
mai 2014

Ministerul Educaţiei
Naţionale, la Universitatea
POLITEHNICA din
Bucureşti

3

4

Seminarul “Standardizarea şi Ministerul Educaţiei
Inovarea”, în data de 27 mai Naţionale, la Universitatea
POLITEHNICA din
2014
Bucureşti

2

5

Cercetătorul
Ştiinţific
Cariera în cercetare
Iunie 2014

– CIT CENTIREM
5 tineri
Sediul INCDMRR din oraşul cercetători
Măgurele, Ilfov, Şoseaua de
Centură nr. 48
6
Întocmirea
raportului
şi CIT CENTIREM
4 tineri
materialelor
ştiinţifice. Sediul INCDMRR din oraşul cercetători
Brevetul de invenţie
Măgurele, Ilfov, Şoseaua de
Iunie 2014
Centură nr. 48
7
Curs-Specialist în domeniul Asociaţia ”Absolute School”
1
securităţii şi sănătăţii în Bucureşti, Romania.
muncă
8
CursInstruirea
privind INCDMRR Bucureşti
44
sistemul
integrat
de
management, calitate, mediu,
securitatea informaţiilor şi
radioprotecţie.
10 Instruire simulare atac terorist INCDMRR Bucureşti
44
11 Instruie simulare incendiu şi INCDMRR Bucureşti
44
calamităţi
5.3 informaţii privind politica de dezvoltare a resursei umane de cercetaredezvoltare: - Angajarea de tineri specialisti si promovarea in grade stiintifice.
6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare
•

•
•

Laboratoare de cercetare-dezvoltare:
- Laboratorul de tehnici şi tehnologii geo-miniere;
- Laboratorul de tehnici şi tehnologii de procesarea resurselor minerale;
- Laboratorul de tehnici şi tehnologii de protecţia mediului;
- Laboratorul de incercări materiale radioactive
- Laboratorul de analize chimice şi structurale;
- Staţia pilot Merişani.
Instalaţii si obiective speciale de interes naţional
Lista echipamentelor performante si facilităţile de cercetare specifice (Anexa11 )
- echipamente corporale
- echipamente necorporale

7. Rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare
7.1. Structura rezultatelor de cercetare realizate (conform tabel 1):
Anul
2013 2014
7.1.1 Lucrări ştiinţifice / tehnice în reviste de specialitate cotate ISI
3
7
7.1.2

Factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI

1,211 10,132

7.1.3

Citări în reviste de specialiatate cotate ISI

15

40

7.1.4

Brevete de invenţie (solicitate/acordate)

1

0

7.1.5

Citări în sistemul ISI ale cercetărilor brevetate

0

0

7.1.6

Produse / servicii/ tehnologii rezultate din activităţile de
cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii

0

4

7.1.7

Lucrări ştiinţifice / tehnice în reviste de specialitate fără cotaţie
ISI

2

4

7.1.8

Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale

11

5

7.1.9

Studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri,
metodologii şi planuri tehnice, noi sau perfecţionate,
comandate sau utilizate de beneficiar

5

5

0

0

7.1.10 Drepturi de autor protejate ORDA sau în sisteme similare
legale

7.2 Rezultate de cercetare-dezvoltare valorificate şi efecte obţinute:
Rezultatele activitatii de cercetare au fost valorificate prin prezentarea lor la
diferite conferinte nationale si publicarea in articole stiintifice (Anexe 3-6).
7.3 Oportunităţi de valorificare a rezultatelor de cercetare:
8. Măsuri de creştere a prestigiului şi vizibilităţii INCDMRR
8.1 Prezentarea activităţii de colaborare prin parteneriate:
- dezvoltarea de parteneriate la nivel naţional şi internaţional (cu
personalităţi / instituţii / asociaţii profesionale) în vederea participării la
programele naţionale şi europene specifice:
1) Proiect DINNOVSSOL: Pre Comercial Procurement for Soil Decontamination
Innovation Strategies – Topic SC5-08-2014
Parteneriat internaţional cu: SPAQuE S.A (Belgia), Główny Instytut Górnictwa
(Polonia), Universiteit Gent (Belgia), Association of Cities and Regions for
Recycling and Sustainable Resource Management (Belgia), Ministerul Mediului
şi Apelor (Bulgaria), Universitatea din Iaşi (România), Hochschule MagdeburgStendal ist Gründungsmitglied (Germania), AUD Analytik- und Dienstleistungs
GmbH (Germania)
2) Proiect nanoWWT: Source, Fate, Impact and Treatment of Nanoparticles in
Waste Water Treatment Plants – Horison 2020, NMP-28-2014
Parteneriat internaţional cu: Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V.
(Germania), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznani (Polonia), Analytikund Umweltdienstleistungs GmbH (Germania), Bio by Deloitte (Franţa), České
vysoké učení technické v Praze (Cehia), Univerzita Karlova (Cehia), RER
Consultants Passau (Germania), Technická Univerzita Liberci (Cehia),
Hochschule Magdeburg-Stendal ist Gründungsmitglied (Germania), University of
Toronto Scarborough (Canada).
3) Proiect: Innovative Antimicrobial Coating System for Kerosene Aeronautic
Storage Tanks Based on Epoxy Matrix Modified with Graphene - M-ERA.NET
Transnational Call 2014
Parteneriat internaţional cu: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Chimie şi Petrochimie ICECHIM, Universitatea din Bucureşti – MICROGEN,

Institutul de Chimie Fizica Ilie Murgulescu al Academiei Române, Chimcolor
România, Analytik- und Umweltdienstleistungs GmbH (Germania)
înscrierea INCDMRR în baze de date internaţionale care promovează
parteneriatele;
Platforma Comisiei Europene: Research / Innovation, Horizon 2020 Funding
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
-

înscrierea INCDMRR ca membru în reţele de cercetare / membru în
asociaţii profesionale de prestigiu pe plan naţional / internaţional;
Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti – Secţiunea Cercetare,
Dezvoltare, Inovare
Membru în Reţeaua Naţională pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (RENITT)
prin Centrul de Informare Tehnologică CENTIREM
Membru în Asociaţia Română de Transfer tehnologic şi Inovare prin Centrul de
Informare Tehnologică CENTIREM (AROTT)
Reprezentare în Balkan Akademy of Science on Mineral Technologies prin Dr.
Ing. Tomuş Nicolae şi Dr. Ing. Zlăgnean Marius
-

participarea în comisii de evaluare concursuri naţionale şi
internaţionale: Nu
- personalităţi ştiinţifice care au vizitat INCDMRR: Nu
- lecţii invitate, cursuri şi seminarii susţinute de personalităţi ştiinţifice
invitate;
“Stadiul actual al depozitării deşeurilor radioactive din România” – 16 octombrie
2014, prelegere în plen în cadrul Mesei Rotunde - Valorificarea durabilă a
resurselor şi Mediul înconjurător
Prof. Dr. Ing. Cristian MĂRUNŢEANU
Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Geologie şi Geofizică;
Preşedinte al Asociaţiei Române de Geologie Inginereascǎ;
Membru în Council of the International Association for Engineering Geology and
the Environment; Consultant în Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă al
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
Membru în Comitetul Tehnic CTS 1 pentru Hazarduri şi Riscuri al Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
-

-

membrii în colective de redacţie ale revistelor recunoscute ISI (sau
incluse în baze internaţionale de date) şi în colective editoriale
internaţionale şi/sau naţionale:
Nr Nume şi prenume Publicaţie
Codificare
crt
1 Filcenco-Olteanu
International
Journal
of
Antoaneta
Chemical
and
Biomedical
Science
Journal of Science
2 Panţuru Eugenia
Chemistry
and
Chemical ISSN 2066-7817
Engineering CISA-2014
Editura Alma(Publicaţie a Centrului de Mater, Bacău
Cercetare
pentru
Chimie

3

Deák Ştefania
Cruţu Gheorghe
Panţuru Eugenia
Zlăgnean Marius
Jecu Radu
Stancu Bianca
Flucuş Mihai
Banu Diana

Alimentară şi Biochimie –
Universitatea Vasile Alecsandri
Bacău
Buletin CENTIREM
ISSN 1584-1065
Nr.8 / 2014
În colaborare cu
(Publicaţie a CIT CENTIREM)
Editura
Universitas,
Petroşani

8.2 Prezentarea rezultatelor la târgurile şi expoziţiile naţionale
internaţionale
- târguri şi expoziţii internaţionale
- târguri şi expoziţii naţionale: Salonul cercetării din cadrul TIB 2014.

şi

8.3 Premii obţinute prin proces de selecţie / distincţii, etc.: Nu
8.4 Prezentarea activităţii de mediatizare
- extrase din presă (interviuri)
- participare la dezbateri radiodifuzate / televizate
9. Surse de informare şi documentare din patrimoniul ştiinţific al INCDMRR
Web-site INCDMRR: www.incdmrr.ro
Web-site Centru de Informare Tehnologică CENTIREM: www.centirem.ro
Arhiva proprie cu rapoarte tehnice şi ştiinţifice: Şoseaua de Centură, nr. 48,
Măgurele, Ilfov, Tel.: +40 21 3152341, Fax: +40 21 3131258, e-mail:
icpmrr@icpmrr.ro
Revista Buletin CENTIREM, ISSN 1584-1065, B-dul carol I, nr. 70, sector 2,
Bucureşti, Tel.: +40 21 3152342, Fax: +40 21 3152349,
web: http://www.centirem.ro/ , e-mail: office@centirem.ro,
Registrul de Evidenţă a Rezultatelor Activităţilor de Cercetare-Dezvoltare – pe
platforma RO INNO ROMANIA: http://registru.roinno.ro/
Catalog INCDMRR
Catalog de prezentare Laborator de Analize Chimice şi Structurale
Catalog de prezentare Laborator de Tehnici şi Tehnologii de Procesare Minereuri
Masă rotundă Ediţia 2014 – broşură:
http://www.centirem.ro/index_htm_files/Brosura%202014_web.pdf
10. Concluzii
INCDMRR – ICPMRR Bucureşti motivat de misiunea si viziunea sa in
prezent si in perspectiva anilor 2020 isi propune realizarea urmatoarelor obiective
strategice:
•

crearea de cunoastere inteligenta la scara nationala si europeana: crearea si
intretinerea unui spirit inovativ si a unui mediu colaborativ de lucru in activitatea
de CDI in domeniul avansat al resurselor minerale rare si radioactive, de inalta
tinuta etica si responsabilitate permanenta;

•
•
•
•
•

prioritățile strategice ale cercetării: incurajarea cercetării de excelență si inovative
in conformitate cu prioritatile de cercetare nationale si europene in domeniul de
profil, Orizont 2020;
colaborare: dezvoltarea si extinderea parteneriatelor/consorțiilor privind
cercetarea si imbunatatirea valorificarii rezultatelor cercetarii prin crearea de
conexiuni si interconexiuni cu sistemele de inovare existente;
formare continuă: asigurarea formarii si instruirii personalului la cel mai inalt nivel
si solutionarea de oportunitati aferente pentru pregatirea de specialisti de mare
valoare si competenta profesionala;
infrastructura cercetării: facilitarea si asigurarea accesului cercetatorilor la cele
mai noi generatii de echipamente, sisteme si surse de informare si asimilare prin
asigurarea unei infrastructuri de cercetare performante si eficiente;
organizare eficientă: crearea unei infrastructuri si scheme de functionare flexibile
si eficiente, precum si a proceselor de management, care sa permita atingerea
obiectivelor strategice ale institutului intr-un cadru de lucru transparent,
responsabil si eficient.

11. Perspective/priorităţi pentru perioada următoare de raportare
• Participarea la competiţii interne şi internaţionale cu oferte de proiecte cu
adevărat competitive, cu rezultate transferabile în domeniul nostru specific de
activitate;
• Reducerea la minim a cheltuielilor prevăzute în BVC-2015, fără a influenţa însă
în sens negativ gradul de vizibilitate a institutului prin participarea la cooperări şi
manifestări internaţionale;
• Reducerea numărului de personal până la nivelul sustenabilităţii financiare, în
funcţie de contractele şi proiectele finanţate în decursul anului 2015;
• Continuarea acţiunii permanente de implementare a unui management modern
prin finalizarea şi aplicarea concretă a sistemului de management al calităţii şi
evaluarea corectă a riscurilor, ca o componentă globală evaluată permanent de
comisii ale Uniunii Europene;
• Deblocarea mecanismului economico-financiar a INCDMRR – ICPMRR
Bucureşti prin vânzarea sau închiriera sediului administrativ din b-dul Carol I, nr.
70 şi reorganizarea întregii activităţi în spaţiile disponibile aflate pe platforma
Măgurele unde în prezent se desfăşoară activitatea de cercetare-dezvoltare;
• Valorificarea staţiei pilot de la Merişani, jud. Argeş, prin concesionare sau
parteneriat public privat, unde intenţionăm să transferăm o tehnologie proprie de
recuperare a componentelor metalice din deşeuri electrice şi electronice
colectate în zona centrală a ţării. In caz contrar valorificarea prin vânzarea sau
închirierea staţiei pilot de la Merişani.

Director general INCDMRR-ICPMRR Bucureşti
Ing. Ion DINOIU

Anexa 1

RAPORT
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Cap. 1 - Introducere
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale şi Resurse
Radioactive – ICPMRR Bucureşti, a fost înfiinţat în anul 2003 prin HG nr.
537/08.05.2003, persoană juridică română şi funcţionează acum sub autoritatea
Agenţiei Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare din cadrul Ministerului
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
Consiliul de Administratie (CA) al INCDMRR numit în baza Ordinului nr.
1832/10.06.2008, modificat şi completat cu Ordinul nr. 3603/09.12.2008 emis de
Ministerul Economiei şi Finanţelor, precum şi cu Ordinele nr.292/25.02.2009,
341/22.02.2011, 478/08.03.2011, 732/07.04.2011 şi 745/27.04.2012 ale Ministerului
Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri a început anul în urmatoarea alcătuire:
- Ciocan Viorica – Preşedinte al Consiliului de Administraţie, Director General Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale si Resurse
Radioactive – INCDMRR-ICPMRR Bucureşti;
- Zlăgnean Marius – Vicepreşedinte, Preşedinte Consiliu Ştiintific - Institutul
Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive –
INCDMRR-ICPMRR Bucureşti;
- Găman Mihai Sorin – Membru – Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri;
- Semeniuc Maria Simona – Membru – Ministerul Economiei, Comerţului şi
Mediului de Afaceri;
- Mălureanu Simona – Membru – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiintifică
– Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
- Cuculaş Cristina Mirela – Membru – Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale;
- Maxim Maria – Cristina – Membru – Ministerul Finanţelor Publice.
În data de 24.02.2014 Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ministrul delegat pentru
învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emite Ordinul nr. 82
privind componenta Consiliului de administraţie al INCDMRR Bucureşti.
-

Cruţu Gheorghe – Preşedinte – Director General - Institutul Naţional de
Cercetare – Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive – ICPMRR
Bucureşti;

-

Deak Ştefania Elena – membru – Vicepreşedinte al Consiliului Ştiinţific al
Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale şi Resurse
Radioactive – ICPMRR Bucureşti;

-

Mălureanu Simona – membru – reprezentant al Ministerului Educaţiei
Naţionale;

- Maxim Cristina – membru – reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
-

Juravlea Daniela – membru – reprezentant al Ministrului Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;

- Ghiban Nicolae – membru – specialist, Universitatea Politehnica Bucureşti:
- Mărculescu Cosmin - membru – specialist, Universitatea Politehnica Bucureşti.
În luna iulie 2014, ca urmare a numirii unui nou director general şi preşedinte CA,
Ordinul nr. 82/24.02.2014 privind componenţa Consiliului de administraţie al INCDMRR
a fost modificat prin Ordinul 392/17.07.2014 şi Ordinul 582/14.10.2014, componenţa
Consiliului de administraţie fiind următoarea:
- Dinoiu Ion - Preşedinte – Director General - Institutul Naţional de Cercetare –
Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive – ICPMRR Bucureşti;
- Cruţu Gheorghe – vicepreşedinte - Preşedinte Consiliu Ştiinţific – Institutul
Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive –
INCDMRR - ICPMRR Bucureşti;
- Mălureanu Simona – membru – reprezentant al Ministerului Educaţiei
Naţionale;
- Maxim Cristina – membru – reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
- Juravlea Daniela – membru – reprezentant al Ministrului Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
- Ghiban Brânduşa – membru – specialist, Universitatea Politehnica Bucureşti;
- Mărculescu Cosmin - membru – specialist, Universitatea Politehnica Bucureşti.
Cap. 2 Managementul instituţional
Activitatea derulată de institut în domeniul managementului instituţional a fost
analizată în şedinţele derulate în anul 2014 de Consiliul de Administraţie, şi a avut ca
teme prioritare:
-

Raport de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2013
Raport de activitate al INCDMRR pe anul 2013
Raport de activitate al Consiliului Ştiinţific pe anul 2013 şi programul de activitate
al Consiliului Ştiinţific pentru anul 2014

Cele trei documente au fost întocmite în conformitate cu prevederile legale şi
obligaţiile pe care institutul le are în calitatea sa de Institut Naţional.

Rapoartele au prezentat sinteza activităţii derulată de institut în anul precedent
raportări în toate domeniile de activitate, precum şi obiectivele pentru anul în curs
(2014), fundamentate pe baza Strategiei de dezvoltare a INCDMRR, a Planului de
dezvoltare instituţională şi a altor ţinte pe care institutul şi le-a propus pentru atingerea
unui nivel maxim de performanţă.
Odata cu finalizarea anului 2013 s-a considerat oportună efectuarea unei
analize a activităţii institutului în domeniul cercetare–dezvoltare şi celelalte domenii
conexe. În acest sens a fost întocmit un Program de activitate pe baza rezultatelor
obţinute până la 31.12.2013, care a fost prezentat spre analiză şi avizare Consiliului de
Administraţie în şedinţa din luna ianuarie 2014. Rezultatele obţinute au constituit baza
pentru stabilirea obiectivelor anului 2014.
În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Consiliului de Administraţie, anual se întocmeşte Programul de activitate al Consiliului
de Administraţie pentru anul următor, care se supune analizei şi aprobării. Programul de
activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2014 a fost fundamentat pe baza
problemelor curente şi de interes major din activitatea generală a institutului şi cuprinde
în principal:
-

-

analize, avizări, raportări anuale;
analize, avizări, raportări situaţii financiare: Bugetul anual de venituri şi cheltuieli,
raportările financiare anuale şi semestriale;
planuri care reglementează activitatea INCDMRR: participări la manifestări
ştiinţifice interne şi internaţionale; planul de investiţii, planul de perfecţionare a
resurselor umane, etc;
analize care vizează activitatea principală şi conexă a institutului: activitatea de
CDI derulată pe plan naţional şi internaţional, activitatea juridică, sistemul de
management, activitatea de microproducţie şi servicii, activitatea de informare
documentare, PSI, protecţia muncii;

Programul de activitate este flexibil şi permanent adaptat cerinţelor apărute în
derularea activităţii curente.
Hotărârile Consiliului de Administraţie în domeniul managementului instituţional în
anul 2014 au vizat aprobarea:
-

Raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2013;
Raportului de activitate al INCDMRR pe anul 2013;
Raportului de activitate al Consiliului Ştiinţific pe anul 2013;
Programului de activitate al Consiliului Ştiinţific pentru anul 2014;
Programului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2014;
Actualizarea permanentă a Planului de activitate al Consiliului de Administraţe în
funcţie de problemele apăute în derularea curentă a activităţii;

Obiectivele propuse au constat în principal în:
-

Participarea la competiţiile organizate pe plan naţional şi internaţional la care
INCDMRR a îndeplinit criteriile de eligibilitate;
Realizarea obiectivelor proiectelor de CDI contractate, în termenele stabilite prin
contract;
Îmbunătăţirea structurii de personal;
Dezvoltarea infrastructurii ştiinţifice, corelată cu direcţiile de cercetare ale
INCDMRR;
Creşterea vizibilităţii la nivel naţional şi internaţional;
Realizarea indicatorilor de performanţă şi respectarea termenelor contractelor
economice şi de servicii cu beneficiarii;

Consiliul Ştiinţific al institutului, ca for de decizie în ceea ce priveşte orientarea,
coordonarea şi evaluarea activităţii de cercetare-dezvoltare, strategiei şi conducerii
ştiinţifice a institutului, se întruneşte lunar în şedinţe ordinare şi poate fi convocat în
şedinţe extraordinare, conform art.11 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al
Consiliului Ştiinţific.
Componenta Consiliului Ştiintific a fost următoarea:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dr.ing. Cruţu Gheorghe – preşedinte
Dr.ing. Deak Ştefania Elena – vicepreşedinte
Dr.ing. Panţuru Eugenia – membru
Dr.ing. Tomuş Nicolae – membru
Ing. Dinoiu Ion – membru
Dr.ing. Filcenco-Olteanu Antoneta – membru
Dr.ing. Stoica Mihaela – membru

În cursul anului 2014 Consiliul Ştiinţific s-a întrunit în 12 şedinţe de lucru în care s-au
analizat, dezbătut şi rezolvat diverse probleme specifice activităţii institutului. În primele
şedinţe, pe ordinea de zi, conform atribuţiilor consiliului - art. 20 din ROF, au fost
subiecte legate de avizarea situaţiei financiare pe anul 2013 şi discutarea planului de
cercetare-dezvoltare pe anul 2014, precum si oportunităţi de ofertare de noi proiecte pe
anul 2014.
Astfel au fost analizate şi aprobate următoarele propuneri de proiecte de cercetare
pentru programe internaţionale:
-

-

„Development of a new complex water purification technology for space
habitation modules based on an adsorbtion and plasma processes in low
gravity”;
„Inovative antimicrobial nanocomposite material for mobile fuel tancs”;
„Pre-comercial procurement for soil decontamination innovation strategies”;
„Sourse, fate, impact and treatment of nanoparticles in waste water treatment
plants proposal” , pentru Programul HORIZON 2020.

Au mai fost avizate şi două propuneri de oferte de proiecte de studii şi cercetări pentru
participarea la licitaţii la doi agenti economici interni, C.N.U. Bucureşti-Sucursala
Feldioara şi respectiv SC Slănic Prahova.
Având în vedere prevederile art. 20, alin. 13 si 14 din ROF, pe parcursul anului 2014 au
fost avizate şi câteva articole pentru publicare, cum ar fi:
„Lab-Scaled experiments concerning heavy metals removal from mine waters”,
„Experimentari pentru bioremedierea solurilor contaminate cu metale grele şi
radionuclizi”,
- „Investigarea calităţii apelor freatice ale aglomerărilor urbane cu industrie
poluantă, din zone transfrontaliere”,
- „Investigarea contaminării sedimentelor cu radionuclizi naturali, datorată activităţii
miniere uranifere, din reţeaua hidrografică a unei zone turistice”,
- „Calculul dozelor suplimentare pentru persoanele care lucrează în minele de
cărbune”, s.a.
Datorită modificărilor care au avut loc în acest an la nivelul conducerii institutului, pe
parcursul a două şedinţe au avut loc alegeri prin vot secret pentru funcţia de
vicepreşedinte al Consiliului Ştiinţific. În alte două şedinţe a fost rediscutat şi
reactualizat Statul de personal al INCDMRR.
-

Una din atribuţiile importante ale Consiliului Ştiinţific o reprezintă promovarea
personalului de specialitate în grade ştiinţifice. Astfel a fost analizată necesitatea şi
oportunitatea organizării concursului pentru promovarea în gradele ştiinţifice CS III si
IDT, iar apoi organizarea concursului. Au fost apoi dezbătute şi aprobate următoarele:
regulamentul pentru ocuparea funcţiei şi acordarea gradului profesional de CS III
şi de IDT;
- criteriile de evaluare şi de promovare în grade ştiinţifice şi
- propunerea comisiilor de concurs.
Şedinţa din luna iulie a fost dedicată avizării rezultatelor concursului, în vederea
prezentării pentru validare a acestora în Consiliul de Administraţie.
-

În următoarele şedinte Consiliul Ştiinţific a analizat activitatea de cercetaredezvoltare şi inovare pe semestrul I 2014 şi necesitatea obţinerii de noi proiecte şi studii
de cercetare, precum şi contracte de prestări servicii ( contracte economice).
Trimestrial a fost analizată şi dezbătută situaţia economico-financiară a
institutului.
În ultimul trimestru planul de activitate al Consiliului Ştiinţific a cuprins
următoarele activităţi:
-

organizarea unei mese rotunde pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor
desfăşurate în cadrul programului NUCLEU 2014;
reactualizarea portofoliului de proiecte pentru competiţiile anului 2015;
avizarea articolelor ştiintifice care vor fi redactate în revista „Buletin CENTIREM”,
editată de institut prin Centrul de Informare Tehnologica „CENTIREM”.

Cap. 3 Activitatea de cercetare – dezvoltare şi inovare, pe plan naţional şi
internaţional a INCDMRR
Activitatea de cercetare-dezvoltare, fiind activitatea de bază a INCDMRR, a fost
analizată cu atenţie în şedinţele Consiliului de Administraţie.
În anul 2014 analiza activităţii de cercetare - dezvoltare a vizat informările privind
activitatea şi strategia de cercetare a compartimentelor de cercetare-dezvoltare din
institut.
S-au realizat teme de cercetare contractate în programele „Nucleu” şi „Parteneriate”,
cu finanţare bugetară, dar şi unele cercetări, studii, teste şi analize de laborator
contractate cu parteneri privaţi sau de stat, cum ar fi: SC Samax SRL, SC Sometra SA,
SC Romgeolex SRL, ECOIND, SC Cominco SA şi SC REMAT Grup Management SRL.
Totodată, ca domeniu separat sau împreună cu activitatea de cercetaredezvoltare, în şedinţele Consiliului de Adminstraţie a fost analizată şi activitatea
derulată în domeniile conexe cercetării. Tematica abordată în acest domeniu a vizat
următoarele aspecte:
Diseminarea rezultatelor cercetării prin publicaţii de lucrări şi articole ştiinţifice şi
participare la manifestări ştiinţifice, târguri, expoziţii şi saloane nationale si
internaţionale de inventică, etc.
- Perfecţionarea resursei umane din activitatea de cercetare-dezvoltare;
- Dezvoltarea şi îmbunătăţirea structurii cadrului relaţional naţional şi internaţional,
menţinerea calităţii de membru în asociaţiile de profil naţionale şi internaţionale.
Cercetatorii din cadrul institutului au publicat un număr de 7 lucrări în reviste de
specialitate ISI, un număr de 4 lucrări în reviste de specialitate fără cotaţie ISI şi au avut
5 comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale.
-

În 2014 un numar de 7 cercetători au desfăşurat studii doctorale in cadrul institutului.
Trimestrial, CA a analizat activitatea de cercetare – dezvoltare şi inginerie
tehnologică prezentată de directorul ştiinţific al institutului. CA a insistat ca cercetătorii
institutului să prezinte în diverse publicaţii ştiinţifice sau reuniuni ştiinţifice un număr cât
mai mare de articole ştiinţifice.
Cap. 4 Activitatea financiar – contabilă
Activitatea financiară a institutului a fost monitorizată pe tot parcursul anului
2014, în şedinţele Consiliului de Administraţie fiind prezentate lunar rapoarte asupra
indicatorilor economico-financiari. Astfel, au fost create premisele adoptării celor mai
bune decizii în acest domeniu.
În domeniul financiar-contabil Consiliul de Administraţie a analizat şi avizat
Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al INCDMRR pentru anul 2014.

În conformitate cu prevederile legale, Consiliul de Administraţie a analizat şi
avizat situaţiile financiare anuale şi raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurată de
INCDMRR în anul anterior. În baza acestor atribuţii, în şedinţa Consiliului de
Administraţie din luna aprilie 2014, au fost prezentate şi avizate Situaţiile financiare
anuale întocmite în baza indicatorilor economico-financiari înregistraţi în anul 2013 şi
evoluţia acestor indicatori comparativ cu anul precedent.
În şedinţa Consiliului de Administraţie din luna iulie 2014 a fost analizată şi
avizată Raportarea contabilă la 30.06.2014.
Analiza indicatorilor economico-financiari s-a realizat urmare activităţii
desfăşurată de institut în semestrul I - 2014, în comparaţie cu perioada similară a anului
precedent.
Situaţia financiară a INCDMRR – Bucureşti, în condiţiile finanţării din Programe
Naţionale, Proiecte Europene şi din contracte, comenzi cu Agenţi economici, a fost
analizată periodic având în vedere problemele apărute referitor la încasarea creanţelor
şi achitarea obligaţiilor la Bugetul de stat, Bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor
speciale, cât şi a obligaţiilor faţă de furnizorii de materiale şi utilităţi (apă, energie, gaze,
cablu, telefoane etc.).
Analiza şi aprobarea scoaterii din funcţiune a imobilizărilor corporale şi
necorporale amortizate integral şi a obiectelor de inventar uzate în vederea valorificării,
casării acestora conform prevederilor HG 909/1997 cu modificările şi completările
ulterioare s-a efectuat în şedinţa Consiliului de Administraţie din luna mai 2014.
Hotărârile Consiliului de Administraţie în domeniul financiar-contabil au vizat
analiza, aprobarea/avizarea documentelor menţionate mai sus.
Activitatea financiar contabilă este organizată în conformitate cu legea
contabilităţii nr.82/1991 republicată în 18.06.2008, iar prelucrarea datelor primare în
vederea obţinerii sistemului informaţional şi editarea situaţiilor contabile (fişe analitice,
sintetice, balanţe de verificare, registru jurnal, cartea mare etc.) se realizează cu
ajutorul tehnicii de calcul.
Patrimoniul stabilit in baza raportarilor financiare la data de 31 dec.2014 este de:
1.769.714,00 lei
Venituri totale: 1.628.710,00 lei, (în 2013 - 1.966.794,44 lei), din care:
-

-

Venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri
publice (repartizat pe surse naționale si internaționale): 1.092.141,00 lei, (în
2013 - 1.708.816,00 lei);
Venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri
private (cu precizarea surselor): 352.462,00 lei, (în 2013 - 86.185,12 lei);

Venituri realizate din activităţi economice (servicii, microproducţie, exploatare
drepturi proprietate industrială): 7.450,00 lei, (în 2013 - 31.057,44 lei);
- Subvenţii / transferuri: 49.533,00 lei, (în 2013 - 68.983,80 lei);
- Producţie neterminată: 127.124,00 lei
Cheltuieli totale: 2.698.298,00 lei, (în 2013 - 3.140.902,00 lei);
-

Profitul brut: 0,00 lei, (în 2013 - 0,00 lei);
Pierderea brută: 1.069.588,00 lei, (în 2013 - 1.174.108,56 lei);
Situaţia arieratelor: 3.784.000,00 lei - fără dobânzi şi penalităţi, (în 2013 4.285.010,00 lei);
Pe fondul problemelor financiare cu care s-a confruntat institutul, conducerea
institutului a prezentat în martie 2014 un „Plan de măsuri” ce avea în vedere reducerea
drastică a cheltuielilor.
Consiliul de Administraţie a analizat punct cu punct acest plan şi a intervenit cu
modificări. Una dintre măsurile importante propuse se referea la reducerea timpului de
lucru şi implicit a drepturilor salariale ale angajaţilor pe o perioadă determinată, însă
Consiliul de Administraţie s-a opus, drept pentru care „Planul de măsuri” a fost apobat
fără această măsură.
Cap. 5 Managementul resurselor umane
Politica de resurse umane, obiectivele, măsurile propuse dar şi realizările în
domeniu au constituit permanent obiectul analizelor la toate nivelele, Consiliul de
Administraţie, Comitetul de Direcţie, Consiliul Ştiinţific, Director General, etc.
Strategia abordată de INCDMRR, are la bază drept principii:
- menţinerea personalului existent în institut, pentru realizarea obiectivelor stabilite
prin documentele strategice ale perioadei următoare;
- dezvoltarea personalului din cercetare, cu calificare de excelenţă, respectiv
creşterea numărului de doctori ingineri, doctoranzi şi masteranzi;
- atragerea de absolvenţi tineri din specialităţile specifice domeniului;
Hotărârile Consiliului de Administraţie în domeniul managementului resurselor
umane au vizat în principal să sprijine personalul din activitatea ştiinţifică prin publicare
de articole în reviste de specialitate sau la diverse conferinţe ştiinţifice, precum şi în
activitatea doctorală.
Având în vedere reducerea numărului de cercetători atestaţi, în special prin
pensionare, CA a aprobat, organizarea unui concurs pentru ocuparea unor posturi
ştiinţifice superioare, ceea ce a permis unui număr de 2 salariaţi să promoveze.

Cap. 6 Activităţi conexe
INCDMRR a reuşit să men
țină activitatea în Centrul de Informare Tehnologică
pentru Resurse Minerale (CENTIREM).
Astfel, CENTIREM a încercat să popularizeze rezultatele obţinute de cercetătorii
din institutul nostru, prin două acţiuni majore:
a organizat în 16 octombrie 2014 o masă rotundă cu titlul”Valorificarea
durabilă a resurselor şi mediul înconjurător”, unde au fost prezentate o parte
din rezultatele institutului nostru, dar şi a altor institute şi universităţi.
La dezbateri au participat peste 40 de specialişti, atât din institutul nostru, dar şi
specialişti şi tineri cercetători şi studenţi masteranzi de la alte institute de cercetări
precum şi de la unele Universităţi.
-

a editat şi publicat în noiembrie 2014 Buletinul nr. 8/2014 care este o revistă a
CENTIREM de diseminare, politică a ştiinţei, strategia dezvoltării şi de
informare tehnologică, aşa cum singură se defineşte.
Consiliul de Administraţie a analizat situaţia staţiei pilot de la Merişani, în mai
multe şedinţe de lucru, cerând informaţii detaliate despre stadiul tehnic şi posibilităţile
de valorificare a acestei staţii.
-

Cap. 7 Program de activitate pe 2015
Pentru anul 2015, Consiliul de Administraţie îşi propune următoarele:
- Urmarirea periodică a evoluţiei principalilor indicatori economico – financiari ai
institutului şi stabilirea de măsuri pentru menţinerea acestora în limitele stabilite prin
bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015.
- Analiza trimestrială a gradului de acoperire în cadrul INCDMRR Bucureşti cu
lucrări şi stabilirea de măsuri pentru menţinerea echilibrului necesar în vederea
desfăşurarii unei activităţi rentabile.
- Urmărirea periodică a situaţiei datoriilor la bugetul de stat, sau la terţi şi
stabilirea măsurilor pentru diminuarea şi lichidarea acestora şi a situaţiei facturilor
neîncasate cu stabilirea măsurilor pentru încasarea acestora.
- Analiza periodica a modului în care structura organizatorică şi numărul de
personal de cercetare – dezvoltare a institutului corespund nevoilor de realizare a
lucrărilor angajate sau cu şanse de contractare şi operarea modificarilor necesare în
vederea eficientizării activităţii unităţii.
- Analiza periodica a diverselor sectoare de activitate: cercetare - dezvoltare, de
protecţia muncii şi radioprotecţie, de protecţie a informaţiilor clasificate, financiar
contabile, de resurse umane, a staţiei pilot de la Merişani, a centrului CIT- CENTIREM,
etc.

- Urmărirea modului în care sunt îndeplinite obiectivele strategice ale institutului
pentru perioada următoare, în vederea imbunatăţirii activităţii de valorificare a
rezultatelor cercetării din cadrul INCDMRR-ICPMRR Bucureşti.
- Identificarea de noi beneficiari potentiali pentru lucrarile din obiectul de
activitate al unitatii.
- Pe parcursul anului 2015 Consiliul de Administratie va stabili in mod operativ si
alte probleme care vor face obiectul dezbaterilor lunare in functie de prioritatile
perioadei respective.
Cap. 8 Diverse
În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de Administraţie a respectat întocmai
Regulamentul propriu de funcţionare şi legislaţia în vigoare.
În anul 2014, Consiliul de Administraţie a urmărit, în cadrul atribuţiilor ce îi revin,
menţinerea în echilibru economico financiar şi dezvoltarea activităţii institutului, în
condiţiile unor riscuri majore generate de:
- conturi blocate de către ANAF;
- subfinanţarea activităţii în proiectele Planului naţional II.
În aceste condiţii s-au aprobat măsuri specifice corespunzătoare.
Consiliul de Administraţie şi-a focalizat atenţia şi asupra problemelor care
contribuie la performanţa institutului, cum ar fi: gestionarea corectă a patrimoniului,
structura şi calitatea personalului, etc.
Modul constructiv de abordare a problemelor şi de desfăşurare a discuţiilor au
demonstrat responsabilitatea membrilor Consiliului de Administraţie care au acţionat ca
o echipă.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,

DINOIU ION

Anexa 2
Lista contractelor de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice

1. Programul Nucleu – ”Valorificarea sustenabilă, reciclarea complexă a
materialelor, îmbunătăţirea protecţiei şi controlului mediului – VAREMED” pentru
anul 2014, valoarea de 1.076.998,00 lei.
2. Program Parteneriate – ”Sistem integrat de monitorizare şi bioremediere a
zonelor contaminate cu metale grele şi radionuclizi” – valoare 15.143,00 lei.
Lista contractelor de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri private

1. ”Intocmirea studiilor necesare fundamentării proiectului tehnic Rovina”; contract
SC SAMAX SRL Romania, valoare 82.540,00;
2. ”Cercetări în faza de laborator pentru creşterea conţinutului de oxid de zinc şi
plumb din zgura depozitată pe platforma SOMETRA SA ”, contract cu SC
SOMETRA SA Copşa Mică, valoare 60.675,71 lei;
3. ” Cercetări în faza de laborator pentru creşterea conţinutului de fier şi
determinarea posobilităţii de valorificare a altor elemente utile din clinkerul de
WAELZ”, contract cu SC SOMETRA SA Copşa Mică, valoare 21.645,00 lei;
4. ”Teste de laborator pentru recuperarea de metale dintr-un material de iaz de
decantare în vederea elaborării tehnologiei de procesare”, contract cu SC
ROMGEOLEX SPL, valoare 12.096,29 lei;
5. ”Servicii de investigaţii în domeniul poluării radioactive a componentelor de
mediu: apă, de suprafaţă, sedimente şi sol”, contract cu ECOIND Bucureşti,
valoare 100.806,00 lei;
6. ”Investigaţii electrometrice pentru identificarea ramurilor sondelor inverse la iazul
Tărnicioara, jud. Suceava”, contract cu SC COMINCO SA Buc., valoare
30.000,00 lei;
7. ”Cercetări în faza de prospecţiuni a mineralizaţiilor de Mo, Ti-Zr şi pământuri rare
din perimetrul Jolotca-Lazarea, jud Harghita”, contract cu SC REMAT GROUP
MANAGEMENT SRL, Bucureşti, valoare 82.153,00 lei.

Anexa 3
Lucrări publicate în reviste tehnice de specialitate cotate ISI

1. Alexandru Woinaroschy, Aura Daniela Radu – ”Sensitivity analysis for uranium
soils decontamination using a Monte Carlo simulation” - Environmental
Engineering and Management Journal, vol.13, no.7, ISI 1559-1842, 2014.
IF=1.258.
2. Adriana Botez, Tănase Dobre, Eugenia Panţuru, Antoneta Filcenco-Olteanu –
”Uranium(IV) Adsorption Equilibrum on Purolite Resin SGA600 U/3472” – Central
European Journal of Chemistry, ISI no.12, 2014, p. 769-773. IF=1.17.
3. Antoneta Filcenco-Olteanu, Tănase Dobre, Eugenia Panţuru, Aura Daniele
Radu, A. Akcil – ”Experimental process analysis and mathematical modelling for
selective gold leaching from slag through wet chlorination” – Hydrometallurgy
2014, ISI no.144-145, p.170-185. IF=2.17.
4. Aura Daniela Radu, Alexandru Woinaroschy, Eugenia Panţuru – ”Uranium
Extraction in Ultrasound Field from Contaminated Soils” – Revista de Chimie
2014, ISI no.65, p.470-474. IF=0.677.
5. Ioana-Carmen Popescu (Hoştuc), Filip Petru, Ionel Humelnicu, Marina Mateescu,
Ecaterina Militaru, Doina Humelnicu, Removal of uranyl ions by p-hexasulfonated
calyx[6]arene acid, Journal of Nuclear Materials 453 (2014) 75–81, IF=2.090.
6. J.W. MacFarlane, O.D. Payton , A.C. Keatley, G.P.T. Scott, H. Pullin, R.A.
Crane, M. Smilion , I. Popescu, V. Curlea , T.B. Scott, Lightweight aerial vehicles
for monitoring, assessment and mapping of radiation anomalies, Journal of
Environmental Radioactivity 136 (2014) 127-130, IF=2.767.
7. Yvonne Andersson-Skold, P.Bardos, M.Chalot, V.Bert, Gh. Cruţu,
P.Phanthavongsa, T.Track – ”Developing and validating a practical decision
support tool (DST) for biomass selection on marginal land”- Journal of
Environmental Management, Vol. 145, 2014, p.113-121.IF=3.188.

Anexa 4
Brevete de invenţie
Nu avem cereri depuse.

Anexa 5
Produse, servicii, tehnologii (inculsiv date tehnice şi domeniu de utilizare)
1. Cercetări privind recuperarea uraniului din ape uzate prin utilizarea de medii

tensioactive,
2. Protectia durabila a mediului inconjurator prin aplicarea unei solutii eco-eficiente

de tratare a apelor reziduale provenite din industria uranifera utilizand materiale
avansate.
3. Studiu comparativ privind conditiile

optime de recuperare a uraniului din
depozite de steril in absenta si prezenta ultrasunetelor.

4. Studiu de impact privind riscul de poluare a apelor în activităţi ce implică

utilizarea de substanţe chimice şi radioactive .

Anexa 6
Lucrări publicate în reviste de specialitate fără cotaţie ISI
1. Eugenia Panţuru, Antoneta Filcenco-Olteanu, Aura Daniela Radu, Adriana Botez
– ”Uranium Solvent Extraction using Ultrasound” – International Conference of
Applied Sciences, Chemistry and Engineering, Proceeding 2014, ISSN-20667817.
2. Mihai Flucuş, Mariana Flucuş, Ioan Flucuş - ”The use of Aloha software in
industrial poluant dispersion, fire, explosion hazard simulation and evaluation”International Conference of Applied Sciences, Chemistry and Engineering,
Proceeding 2014, ISSN-2066-7817.
3. Ioana-Carmen Popescu(Hoştuc), Ligia Stoica, Carolina Constantin, Carmen
Nicolae, ”The Chemical Composition Of Mine Water In Banat District”, acceptat
pentru publicare în U.P.B. Sci. Bull., Series B, Applied Chemistry and Material
Sciences, ISSN 1454-2331, ID2981
4. Elena-Viorica Ioniţă, Simona Ciuciu, Mihai Flucuş, Daniela Radu, Oana Dobre –
”Cercetări privind conţinuturile de radionuclizi naturali în solurile din arealul
marilor aglomerări urbane” – Buletin CENTIREM – nr.8/2014, ISSN – 1584-1065.

Anexa 7
Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale
1. Eugenia Panţuru, Antoneta Filcenco-Olteanu, Aura Daniele Radu –”Kinetics of
uranium on carbon impregnated with zero-valent iron nanoparticles” –
Proceeding of Balkan Mineral Processing Congres.
2. Mariana Flucuş, Mihai Flucuş - ”Consideraţii privind utilizarea modelării
matematice în studii de impact industrial ce implică dispersii de poluanţi” –
Proceeding of Balkan Mineral Processing Congres.
3. Ioana-Carmen Popescu (Hostuc), Petru Filip, Doina Humelnicu, Ionel
Humelnicu, Thomas Bligh Scott, Richard Andrew Crane - ”Chemical aspects of
the interactions occurred in the aqueous system U(VI)-zero valent iron
nanoparticles - carboxy- methyl – cellulose-H2O”, 44th Journées des Actinides
and 10th SPCA, 22-29 April 2014 Ein-Gedi, Dead-Sea, ISRAEL
4. Elena-Viorica Ioniţă,Simona Ciuciu, Oana Dobre, Ecaterina Militaru, Mihai
Flucuş-”Investigarea calităţii apelor freatice a aglomerărilor urbane cu industrie
poluantă, din zone transfrontaliere” – International Conference of Applied
Sciences, Chemistry and Engineering, eight edition May, 7-9, 2014, Bacău
România, ISBN–978-606-527-363-4.
5. 2. Simona Ciuciu, Elene Ioniţă, Oana Dobre, Aura Daniela Radu, Adriana
Botez – ”Investigarea contaminării sedimentelor cu radionuclizi naturali,
datorată activităţii miniere uranifere, din reţeaua hidrografică a unei zone
turistice” – International Conference of Applied Sciences, Chemistry and
Engineering, eight edition May, 7-9, 2014, Bacău România, ISBN – 978-606527-363-4.

Anexa 8
Studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii şi planuri
tehnice
1. Cercetari in faza de prospectiune a mineralizatiilor de Mo, pamanturi rare şi Ti-Zr
din perimetrul Lazarea, in vederea definirii potentialului economic, Contract:
REMAT Grup, C 194/2013, (2013-2014).
2. Cercetari in faza de prospectiune a mineralizatiilor de Mo, pamanturi rare şi Ti-Zr
din perimetrul Jolotca - Banea, in vederea definirii potentialului economic,
Contract REMAT Grup, C 195/2013, (2013-2014), Executant.
3.

Capacitatea de încǎrcare a rǎşinii schimbǎtoare de ioni purolite A6200/3472,
LOT 6106W/13/5 pentru ionul uranil tricarbonat [UO2(CO3)3]4-

4. Cercetari privind impactul si riscul poluarii retelei hidrografice datorat activitatilor
miniere uranifere din zone cu potential turistic - studiu de caz Valea Ariesului
5. Investigaţii electrometrice pentru identificarea ramurilor sondelor inverse la iazul
de decantare Tărnicioara, jud. Suceava, C 673/2014.

Anexa 9
Drepturi de autor protejate ORDA

Nu este cazul.

Anexa 11
Lista echipamentelor şi facilităţile de cercetare specifice
Laboratorul de tehnici şi tehnologii geo-miniere:
• Rezistivimetru pentru prospecţiuni geoelectrice SCINTEX;
• Soft RESDIN 5 –tomografie geoelectrică de suprafaţă;
• Seismograf ADS – 30169;
• Soft pentru tomografie seismică şi electrică subterană.
• Georadar
• Statie seismica portabila
• Sistem de achiziţionare/monitorizare de date on-line;
• Staţie de monitorizare a deformaţiei masivului de roci-tip TD;
• Stratie grafica de lucru
• Aparat de determinarea rezistentei la tractiune a rocilor
• Aparat de determinarea rezistentei la forfacare a rocilor
• Aparat de monitorizare a calitatii aerului in mediu salin
• Staţie de monitorizare câmp de deformaţii, presiuni şi soluţii de susţinere–
DHG;
• Sistem de calcul –FLAC prin metoda DKRControl
Laboratorul de tehnici şi tehnologii de procesarea resurselor minerale:
• Analizor granulometric umed Retsch;
• Moară cu discuri –Fritsch;
• Moară cu discuri oscilante – Retsch;
• Moara cu ciocane
• Mori centrifugale si cu cutite
• Instalaţie de măcinat;
• Aparat cu laser pentru analiza marimii particulelor
• Maşină de flotaţie – WEGDAG;
• Maşină de flotaţie – WEMCO;
• Instalaţie de laborator de flotaţie;
• Coloană de flotaţie – Microcell;
• Separator electric cu effect Corona – CARPCO;
• Separator magnetic umed poligradient – CARPCO;
• Separator magnetic cu rolă indusă;
• Separator magnetic izodinamic – FRANTZ;
• Separator lift-magnet;
• Masă de concentrare – GEMINI;
• Masă de concentrare – CRISCIOR;
• Spirale de concentrare;
• Concentrator hidrocentrifugal KNELSON;
• Concentrator pneumatic - ORYFLO;
• Separator multigravitaţional – MOZLEY;
• Peletizor Mars;
• Cuptor pentru analize docimazice;
• Pompe peristaltice, de vid şi cu ax vertical;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrifugă KRAUSS – MEFFEI;
Hidrocicloane;
Reactoare emailate, agitatoare mecanice;
Reactor chimic sub presiune
Nanosizer
Agitator orbital si accesorii
Sursă ultrasunete
Autotitrator
Multiparametru portabil pH/O2/temp./conductivitate;

Laboratorul de tehnici şi tehnologii de protecţia mediului:
• Camera climatica;
• Sterilizator cu abur;
• Baie termostatată;
• Agitatoare;
• Numarator de colonii;
• Incubatoare;
• pH-metre
• Aparat pentru determinarea CBO5
Laboratorul de analize chimice şi structurale:
• Balanţe;
• Etuve şi Cuptoare de calcinare şi topire;
• Agitatoare;
• Spectrometru de absorbţie atomică (Spectra A 220);
• Spectrometru UV-VIS (Cecil 1100);
• Analizor termo-diferenţial (MOM);
• Sistem ablatie laser pentru Spectrometru de masa cu plasma cuplata inductiv
• Conductivimetru;
• pH-metru –eH metru;
• Distilatoare .
Laboratorul de teste şi măsurători radiometrice
• Spectrometru de raze X (fluorescenţă de raze X);
• Gamma spectrometru cu detector HPGe;
• Scintilometru;
• Radonmetru RAD-7;
• Contaminometru Eberline;
• Contaminometru UOM;
• Spectrograf de emisie;
• Sistem de avertizare penru detectarea gazelor arse;
• Tehnica de calcul electronic;
• Sist. Detectie Radon-Thoron
• Standuri experimentale;
• Aparatură dozimetrică;
• Dozimetre

