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PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE 

 PENTRU PERIOADA 2020-2024 

 
Planul Strategic al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi 

Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC pentru anii 2020-2024 reprezintă principalul 
document de planificare, organizare, monitorizare managerială şi strategică a institutului pentru 
următorii cinci ani. 

Planul Strategic urmăreşte consolidarea performanţelor institutului şi realizarea 
angajamentelor restante din documentul strategic precedent, care a fost elaborat în conformitate cu 
Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 –2020. 

Planul reflectă procesele interne care au loc în cadrul INCD URBAN-INCERC, necesităţile 
sistemului de cercetare, prevederile legislaţiei şi particularităţile direcţiilor de formare profesională 
a cercetătorilor. La elaborarea planului strategic în cauză au fost luate în considerare şi cerinţele 
altor documente de politici naţionale care au drept obiectiv îmbunătăţirea cadrului instituţional, 
organizaţional şi funcţional al INCD URBAN-INCERC, identificând căile de realizare ale acestora 

 

CAPITOLUL I - CADRUL GENERAL DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ 

  1. Domeniul de cercetare 

1.1 Domenii principale de cercetare, sunt: 
a) În cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare: INCD 

URBAN-INCERC efectuează cercetări fundamentale şi aplicative de interes public naţional, care 
privesc asigurarea cerinţelor esenţiale impuse construcţiilor şi instalaţiilor aferente prin legislația în 
vigoare, precum şi asigurarea durabilităţii acestora, şi anume: rezistenţa mecanică şi stabilitatea, 
siguranţa în exploatare, siguranţa la incendiu, igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia 
mediului, protecţia termică şi hidrofugă, economia de energie, protecţia împotriva zgomotului.  

În acest scop, INCD URBAN-INCERC efectuează:  
1. cercetări fundamentale de bază şi orientate pentru dezvoltarea ştiinţei construcţiilor în 

special în domeniul mecanicii construcţiilor, ingineriei seismice şi fizicii construcţiilor;  
2. cercetări aplicative pentru creşterea siguranţei, funcţionalităţii şi confortului construcţiilor, 

precum şi dezvoltarea şi perfecţionarea tehnicilor şi tehnologiilor specifice execuţiei construcţiilor, 
incluzând şi realizarea de standuri, staţii-pilot, încercări in situ care se referă la:  

a) rezistenţa, stabilitatea şi durabilitatea construcţiilor;  
b) protecţia antiseismică a construcţiilor şi structurilor;  
c) reabilitarea şi modernizarea fondului construit;  
d) geotehnică şi fundaţii;  
e) protecţia termică a construcţiilor şi hidroizolaţii în construcţii;  
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f) protecţia construcţiilor contra coroziunii;  
g) protecţia la foc a construcţiilor;  
h) protecţia acustică a construcţiilor;  
i) închideri şi compartimentări, finisarea construcţiilor;  
j) instalaţii şi echipamente aferente construcţiilor;  
k) tehnologii noi performante pentru execuţia construcţiilor;  
l) urmărirea comportării în timp a construcţiilor;  
m) economia construcţiilor şi studii prospective.  
n) creșterea performanțelor energetice ale clădirilor si tranziția către un fond construit 

sustenabil, cu emisii scăzute de carbon 
3. elaborări de coduri, normative şi documente privind concepţia, alcătuirea, calculul şi 

execuţia construcţiilor şi instalaţiilor aferente;  
4. cercetare fundamentală de bază şi orientată, realizată în scopul creşterii nivelului 

conceptual în domeniile dezvoltării regionale, amenajării teritoriului, urbanismului şi locuirii;  
5. cercetare aplicativă pentru realizarea de studii-pilot şi modele experimentale cu rol de 

suport pentru cercetările aplicative din diferite sectoare sau activităţi;  
6. elaborare de studii şi cercetări aplicative din domeniul amenajării teritoriului şi dezvoltării 

regionale: studii de competitivitate interregională, dezvoltarea reţelei de localităţi, policentricitate, 
protecţia zonelor construite şi naturale, reabilitare zonală şi reconstrucţie ecologică, zone în declin 
socio-economic, zone rurale defavorizate;  

7. elaborare de studii şi cercetări aplicative în urbanism pentru dezvoltarea durabilă a 
aşezărilor umane: restructurarea şi modernizarea oraşelor, politici de locuire, managementul 
strategic şi operaţional, conservarea şi gestionarea terenului urban, protecţia patrimoniului construit, 
reconversii funcţionale;  

8. elaborare de strategii, diagnoze şi prognoze în domeniul amenajării teritoriului, 
urbanismului şi locuirii. 

 INCD URBAN-INCERC participă în parteneriat internaţional la lucrările de cercetare 
dezvoltare şi inovare în cadrul Spaţiului de Cercetare European şi colaborează, inclusiv prin 
Reţeaua Europeană a Institutelor de Cercetări în Construcţii - ENBRI, cu instituţii similare de profil 
din alte state.  

b. în cadrul planurilor sectoriale şi al programului-nucleu de cercetare-dezvoltare:  
a) INCD URBAN-INCERC participă la elaborarea strategiei naţionale de dezvoltare în 

domeniile de specialitate şi competenţă; elaborează programe-nucleu anuale şi multianuale 
cuprinzând obiective din domeniul construcţiilor, echipamentelor şi instalaţiilor, materialelor şi 
tehnologiilor care se încadrează în strategia de dezvoltare a sectorului construcţiilor în România;  

b) INCD URBAN-INCERC elaborează cercetări fundamentale, sectoriale şi aplicative de 
interes prioritar pentru domeniul construcţiilor pentru fundamentarea reglementărilor tehnice şi 
economice specifice acestui domeniu;  

c) INCD URBAN-INCERC elaborează reglementări tehnice şi economice în vederea 
asigurării cerinţelor esenţiale de calitate impuse construcţiilor şi instalaţiilor aferente, inclusiv în 
vederea asigurării creşterii performanţei energetice a construcţiilor, efectuează activităţi specifice de 
dezvoltare tehnologică, precum şi activităţi specifice de reglementare, respectiv: documentări, 
testări, documentaţii, audit, prototipuri, analize, sinteze, programe-pilot, realizare de modele 
funcţionale şi modele fizice, precum şi experimentări in situ de produse şi tehnologii noi şi creare de 
baze de date specializate în domeniu.  
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d) cercetare fundamentală de bază şi orientată, realizată în scopul perfecţionării concepţiei 
globale de amenajare a teritoriului şi urbanism şi dezvoltare regională;  

e) elaborare de cercetări aplicative, studii şi studii-pilot axate pe tematici specifice: 
amenajarea teritoriului, amenajare şi dezvoltare regională, mediu şi dezvoltare durabilă, populaţie şi 
calitatea vieţii, aspecte economice şi sociale, infrastructuri ale teritoriului, mobilitate urbană, 
echipamente publice, noi tehnologii;  

f) elaborare de studii-pilot şi proiecte experimentale pentru promovarea unor măsuri de 
amenajare a unor zone specifice: regiuni de dezvoltare, euroregiuni, regiuni geografice de interes 
european, zone de cooperare transfrontalieră;  

g) construire şi utilizare a unor bănci de date specifice domeniului de activitate;  
h) elaborare de diagnoze, prognoze şi strategii în domeniile dezvoltării regionale, amenajării 

teritoriului şi urbanismului;  
i) elaborare de studii pentru fundamentarea legislaţiei şi a reglementărilor din domeniile 

urbanismului, dezvoltării teritoriale durabile şi locuirii.  
j) participarea la elaborarea strategiei din domeniul său de activitate, cercetări în domeniul 

construcţiilor şi materialelor de construcţii, altele decât cele prevăzute în Planul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, precum:  

- studii şi cercetări în vederea elaborării de agremente tehnice;  
- dezvoltare de tehnici experimentale şi măsurători, atât în laborator cât şi in situ;  
- studii şi cercetări în vederea elaborării reglementărilor tehnice şi economice care stau la baza 

activităţii de concepere, realizare şi exploatare, precum şi de post-utilizare a construcţiilor.  
Institutul realizează valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul reabilitării energetice 

şi creşterii performanţei energetice a clădirilor/construcţiilor, prin executarea experimentală de 
lucrări de reparaţii/întreţinere, prin urmărirea comportării în timp a construcţiilor, precum şi prin 
aplicarea de tehnologii şi materiale noi, agrementate tehnic şi prietenoase cu mediul. 

 INCD URBAN-INCERC derulează activităţi specifice în vederea susţinerii cercetării şi 
dezvoltării tehnologice în domeniile de activitate, prin realizarea de unicate şi serii mici de produse, 
inclusiv microproducţie (pentru valorificarea cercetărilor experimentale elaborate), precum şi prin 
organizarea de expoziţii pe profil. 

 
  1.2) direcţii secundare de cercetare; 

 INCD URBAN-INCERC desfăşoară şi activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 
din domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator şi cu avizul autorităţilor 
competente precum şi, după caz, cu autorizarea de către instituţiile abilitate, astfel:   

 a) participă la elaborarea strategiei în domeniul construcţiilor, urbanismului, dezvoltării 
teritoriale durabile şi locuirii;  

b) derulează activităţi de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate, scop în care INCD 
URBAN-INCERC efectuează:  

1. asistenţă tehnică şi consultanţă de specialitate pentru executarea obiectivelor de construcţii 
şi instalaţii; expertize privind starea tehnică a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, precum şi în 
domeniul proiectării şi execuţiei construcţiilor;  

2. asistenţă tehnică, furnizare de servicii ştiinţifice şi metodologice operatorilor 
economici/beneficiarilor interesaţi şi execuţie de documentaţii de urbanism şi amenajare a 
teritoriului cu caracter de unicat şi de importanţă deosebită;  

3. elaborarea și distribuția de programe de calcul, specializate;  
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4. soluţii tehnice şi metodologii de experimentare şi de executare a construcţiilor, de aparatură 
de laborator şi altele asemenea;  

5. studii de oportunitate, prefezabilitate şi fezabilitate, expertize şi evaluări de active, oferte, 
documentaţii pentru participarea la licitaţii pentru contractarea prestărilor de servicii de proiectare şi 
executare de lucrări, şi altele de această natură, în domeniile de activitate;  

6. alte prestări de servicii în domeniile de activitate.  
 INCD URBAN-INCERC derulează activităţi de documentare, informare şi diseminare a 

informaţiilor/datelor specifice din domeniile de activitate - cod CAEN Rev. 2-7220 – Cercetare 
dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste.   

Prin compartimentele de specialitate, INCD URBAN-INCERC asigură informarea şi 
documentarea entităţilor interesate din domeniile construcţii, arhitectură, urbanism, dezvoltare 
teritorială durabilă şi locuire şi derulează în principal următoarele activităţi:  

a) achiziţia de cărţi şi materiale de specialitate puse la dispoziţia publicului cititor pe bază de 
împrumut sau prin intermediul copiilor xerox.  

b) organizarea şi prelucrarea tuturor categoriilor de documente din colecţiile proprii incluzând 
catalogarea, clasificarea şi indexarea documentelor;  

c) promovarea instrumentelor informatice, constituirea şi administrarea băncilor de date în 
domeniu, care să contribuie la constituirea şi dezvoltarea fondului naţional de documentare - 
informare, ca modalitate specifică de valorificare a rezultatelor cercetărilor aferente reglementărilor 
tehnice din diferite domenii;  

d) participarea individual şi în colaborare la programele de cercetare-dezvoltare în construcţii, 
arhitectură, urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrări publice asigurând informarea documentară a 
utilizatorilor - cercetători specialişti, cadre didactice din învăţământul superior de specialitate, 
studenţi şi alţi utilizatori interesaţi;  

e) prelucrarea materialelor documentare din fondul bibliotecii în vederea utilizării acestora la 
elaborarea de sinteze şi studii de documentare, la realizarea de publicaţii de specialitate, inclusiv 
construirea de site-uri specifice;  

f) furnizarea de servicii informaţionale de interes public către ministerele de resort, alte unităţi 
de cercetare-dezvoltare, precum şi către alte entităţi din domeniul construcţiilor, arhitecturii, 
urbanismului, amenajarea teritoriului din ţară şi străinătate.  

g) realizarea de schimb inter-bibliotecar de cărţi şi publicaţii periodice de specialitate.  
 INCD URBAN-INCERC derulează activităţi conexe de editare şi tipărire a publicaţiilor de 

specialitate în domeniile de activitate, în principal:  
a) publicaţii ştiinţifice, respectiv: revistele Construcţii şi Urbanism,Arhitectură, Construcţii; 
b) publicaţiile periodice cu caracter ştiinţific, respectiv: Rezumate ale lucrărilor , Lucrările 

conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea 
teritoriului, Probleme de economia construcţiilor, Buletin român de agremente tehnice în 
construcţii şi un Buletin informativ al INCD URBAN-INCERC.  

c) documentaţii curente şi de interes public solicitate de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei, cum sunt elaborarea şi actualizarea de documente tehnice 
directoare: ghiduri de interpretare a cerinţelor esenţiale ale construcţiilor; ghiduri de 
agrement tehnic pentru produse şi pentru construcţii; regulamente şi/sau proceduri 
oficiale;  

d) Buletinul construcţiilor,   
e) Buletinul sumarelor (publicaţii periodice intrate în bibliotecă);  
f) semnalări bibliografice - informare curentă structurată pe tematici. 
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  1.3) servicii/microproducţie. 

INCD URBAN-INCERC asigură, după caz, funcţionarea secretariatelor tehnice ale 
comitetelor tehnice de specialitate şi ale comisiilor de atestare tehnico-profesională a specialiştilor 
cu activitate în domeniul construcţii, organisme a căror înfiinţare, organizare şi funcţionare se 
aprobă prin ordin al ministrului coordonator.  

În domeniul formării profesionale continue/perfecţionării specialiştilor cu activitate în 
construcţii, precum şi al promovării culturii specifice în domeniile de activitate, INCD URBAN-
INCERC are atribuţii privind:  

a) elaborarea, în condiţiile legii, a programelor de formare profesională continuă şi 
perfecţionare a specialiştilor în vederea atestării acestora în domeniul construcţiilor, contribuind la 
răspândirea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice, precum şi la extinderea în România a legislaţiei 
existente în diferite state din Uniunea Europeană;  

b) organizarea cursurilor de formare profesională continuă şi perfecţionare a specialiştilor la 
sediile proprii ale INCD URBAN-INCERC şi/sau în locaţiile beneficiarilor, după caz.  

În aplicarea Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru 
produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr.3.052/95/CE, 
INCD URBAN-INCERC organizează şi asigură funcţionarea punctului naţional de informare 
privind produse pentru construcţii, cu următoarele atribuţii principale:  

a) organizarea şi gestionarea bazei de date privind produsele pentru construcţii;  
b) monitorizarea şi controlul activităţii de certificare a conformităţii produselor pentru 

construcţii şi al activităţii de agrement tehnic în construcţii, precum şi de gestionare a Registrului 
unic. 
 
  2. Integrarea direcţiilor de cercetare specifice institutului naţional în spaţiul 
naţional şi european de cercetare-dezvoltare şi inovare 
 

Integrarea şi corelarea dintre obiectivele strategiei de cercetare a INCD URBAN-INCERC şi 
cele ale strategiilor de cercetare naţionale şi europene se va realiza prin: 
 Orientarea activității de cercetare, atât pe direcțiile prioritare ale Uniunii Europene, cât 
și ca răspuns la necesitățile de dezvoltare și consolidare ale mediului local, regional și național, 
ținând cont de expertiza / dotarea sucursalei/institutului prin: 

- integrarea activă în cerinţele Directivelor europene în construcţii, mediu, energie, securitate, 
în platformele tehnologice la nivel european și în alianțele tehnologice internationale; 

- dezvoltarea de domenii sustenabile, capabile să obțină finanțare națională și internațională 
(energie, mediu şi schimbări climatice; eco-nanotehnologii şi materiale avansate; patrimoniu și 
identitate culturală). 

- identificarea de noi direcții de cercetare (ex. proiectarea și dezvoltarea materialelor oxidice 
eco-inovative cu caracteristici de auto-curățare, auto-vindecare, valorificarea diverselor categorii de 
deseuri si promovarea de noi materiale si produse, solutii de consolidare pentru elemente si 
subansambluri structurale, protectia mediului înconjurator si economia de energie etc.); 

- participarea la Proiecte din Programele Orizont 2020 la nivel naţional şi Horizon 2020 la 
nivel european, pregătirea pentru noul Program Orizont Europa - programul-cadru al UE pentru 
cercetare și inovare pentru perioada 2021-2027, componentele „cooperare internaţională”, 
comunicare şi diseminare”, „Excelenţă ştiinţifică” – infrastructuri de cercetare;  
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 Asigurarea corespondenţei dintre domeniul de activitate a institutului şi unele domenii 
prioritare de specializare inteligentă, domenii de interes naţional şi de cercetare fundamentală 
din Strategia Naţională de Cercetare, astfel prin: 

• Pilonul 1 al Strategiei Naţionale de Cercetare,  economia românească mobilizează IMM-uri 
inovatoare, cu orientare şi perspective globale, care au interesul şi capacitatea de a intra pe 
lanţurile de valoare adăugată regionale şi mondiale; 

• Pilonul 2 al Strategiei Naţionale de Cercetare, Sectorul CDI românesc se dezvoltă în jurul 
unor domenii strategice, este integrat internaţional şi oferă un mediu atractiv pentru membrii 
comunităţii ştiinţifice globale - pentru tineri, pentru cercetătorii de vârf din întreaga lume, 
pentru carierele duble în cercetare şi antreprenoriat 

• Pilonul 3 al Strategiei Naţionale de Cercetare,  România se poziţionează, prin CDI, alături de 
mari iniţiative europene şi internaţionale, fie prin participare, fie prin asumarea unui rol de 
lider (în cazuri precum "Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics" - Măgurele sau 
Centrul internaţional pentru cercetări avansate "Fluvii, Delte, Mări «Danubius»" - Tulcea), şi 
prin stimularea concentrărilor tehnologice (clustere) de frontieră. 

 Corelarea cu principalele obiectivele PNCDI:  
• impact de nivel mediu pe plan european şi promovarea rolului ştiinţei în societate, 

convergenţa indicatorilor intensivi ai sistemului de cercetare către media UE şi promovarea 
rolului ştiinţei în societate 

• nivelul şi eficienţa finanţării prin asigurarea unei mase critice de cercetători care să atragă  
investiţii în CDI, personal creativ de înaltă calificare, retenţia personalului atras. 

• nivelul şi eficienţa finanţării prin creşterea gradului de utilizare a infrastructurii CDI a 
eficienţei investiţiilor pe termen lung prin adoptarea unui drum de parcurs pentru 
dezvoltarea infrastructurii de CDI. 

• convergenţa indicatorilor intensivi ai sistemului de cercetare către media UE şi promovarea 
rolului ştiinţei în societate. 

• creşterea capacităţii administrative instituţionale,  
 Corelarea cu obiective POSCDI, prin : 

• încurajarea investiţiilor private în CDI 
• dezvoltarea infrastructurii de CD publice şi private 

 Participarea activă la implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă (2018) și 
țintelor naționale, cu perspectiva anilor 2020 și 2030 

 Participarea activă la implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea 
Dunării,prin corespondenţa între domeniul de activitate a institutului şi obiectivele şi ariile 
prioritare ale strategiei, rolul de lider al României în ariile prioritar, care conduc la deschiderea 
de noi căi navigabile interioare, de promovare a culturii şi a turismului, a contactelor directe 
între oameni şi gestionarea riscurilor de mediu. 

  
 

  3. Caracteristici ale mediului socioeconomic 
 

3.1 Susţinerea procesului de specializare inteligentă 
Specializarea inteligentă reprezintă un proces de definire şi consolidare a unor domenii de 

competenţă cu potenţial de impact economic ridicat care, prin concentrarea de resurse şi 
mobilizarea unei mase critice de cercetători, pot asigura competitivitatea regională şi/sau globală.  
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Cercetarea  care  urmăreşte  succesul  comercial  sau  rezolvarea  unor probleme publice 
presante are nevoie de o atenţie specială şi de instrumente adecvate.  Dacă în  ultimii  ani  s-au  
înregistrat  progrese  mai  ales  în  privinţa vizibilităţii internaţionale a cercetării româneşti, avansul 
a fost foarte redus pe dimensiunea utilităţii economice sau publice a activităţilor de cercetare-
dezvoltare.  

Se impune, aşadar, o reorientare a politicilor cercetării către asigurarea relevanţei directe, 
economice şi sociale, a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul unui 
proces continuu de definire şi monitorizare a domeniilor-prioritate de specializare inteligentă 
identificate.Specializarea  inteligentă  (smart  specialisation)  presupune un  efort complex de 
explorare şi de selectare a unor domenii de investiţie prioritare, menționate în SNCDI 2014-2020, 
care, sprijinite prin investiţii bine direcţionate şi acumularea unei mase critice de resurse umane, au 
capacitatea de a genera concentrări de activitate comercială competitivă.  

Domeniile de specializare inteligentă, identificate în urma procesului de consultare a mediului 
din cercetare, inovare şi economie,aplicabile institului sunt următoarele: 

- ENERGIE ŞI MEDIU; 
- ECO-TEHNOLOGII; 
Prin strategia națională, au fost identificate următoarele domenii de prioritate publică, 

aplicabile institutului: 
-SĂNĂTATE ) 
-SPAŢIU ŞI SECURITATE (Evaluarea şi reducerea riscului la dezastre și Infrastructuri şi 

servicii critice) 
-PATRIMONIU ŞI IDENTITATE NAŢIONALĂ, DESCHIDERE, COEZIUNE ȘI 

COMUNICARE INTERCULTURALĂ 

 
3.2 Fondurile Structurale  
Noua perspectivă financiară 2030 a UE prevede o nouă abordare în materie de programare 

strategică pentru politica de coeziune, conform obiectivelor Strategiei Europa 2020.  
Noua abordare implică: 
• Cadrul Strategic Comun (CSC) adoptat de Comisia Europeană; 
• Acordul de Parteneriat pentru dezvoltare şi investiţii aplicat politicii de coeziune (document 

strategic naţional, elaborat de fiecare Stat Membru şi negociat cu Comisia, ce fundamentează şi 
stabileşte obiectivele tematice de dezvoltare şi alocarea indicativă a fondurilor europene în perioada 
2014–2020); 

• Programe subsecvente, care vor transpune elementele prevăzute de Acordul de Parteneriat şi 
care vor conţine angajamente ferme ale Statelor Membre privind îndeplinirea obiectivelor UE prin 
programarea fondurilor comunitare. 

Obiectivele tematice pentru cadrul financiar 2014-2020 sunt următoarele: 
1. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării 
2. Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC 
3. Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor, a sectorului agricol (în cazulFEADR) și a 

sectorului pescuitului și acvaculturii (pentru FEPAM) 
4. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele 
5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor 
6. Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor 
7. Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor reţelelor majore 
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8. Promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității forței de 
muncă 

9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
10. Investițiile în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe 

tot parcursul vieții 
11. Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o 

administrație publică eficientă 
 
Temele prioritare finațate prin fondurile europene structurale și de coeziune sunt următoarele: 
-capital uman 
-persoane defavorizate 
-competitivitate 
-infrastructură 
-asistență tehnică-dezvoltare regională 
-capacitate administrativă-agricultură & pescuit 
-cooperare 
 
Programe operaționale, orientate către temele menționate, sunt următoarele: 
-Programul Operațional CAPITAL UMAN 
-Programul Operațional COMPETITIVITATE 
-Programul Operațional INFRASTRUCTURA MARE 
-Programul Operațional ASISTENȚĂ TEHNICĂ 
-Programul Operațional DEZVOLTARE REGIONALĂ 
-Programul Operațional CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 
-Programul Operațional AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE 
 
CAPITOLUL II - ANALIZA SWOT ŞTIINŢIFICĂ ŞI FINANCIARĂ  
 
Una din principalele provocări pentru o echipă de management, este aceea de a realiza un plan 

strategic de dezvoltare realist și fezabil, pe termen scurt și mediu, pentru creșterea performanțelor 
instituționale.În concordanță cu regulile managementului strategic, primul pas constă în evaluarea 
profundă, pertinentă și critică a situației actuale. 
 În mod obișnuit, pentru instituțiile a căror activitate principală este cercetarea, dezvoltarea și 
inovarea, analiza SWOT se referă la ținte (activitatea științifică) și mijloace (resursele financiare). 
 
 2.1 ANALIZA SWOT ŞTIINŢIFICĂ 

Analiza SWOT are ca scop identificarea punctelor tari și a celor slabe, precum și listarea 
oportunităţilor de dezvoltare și a ameninţărilor în contextul unui mediu din ce în ce mai competitiv. 
  Toate aceste aspecte au fost identificate în urma unei evaluări instituţionale interne, prin care 
s-au examinat toate aspectele organizaționale acoperind, de exemplu, personalul, facilităţile, locaţia 
și activitățile, rezultatele ştiinţifice, succesul competițional. După identificarea tuturor factorilor se 
propun strategii de dezvoltare care utilizează punctele tari, elimină punctele slabe, exploatează 
oportunităţile și contracarează ameninţările. 
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PUNCTE TARI: 
• INCD URBAN-INCERC  deţine o poziţie de lider naţional în domeniul  dezvoltării     
durabile a mediului natural şi construit – siguranţă şi eficienţă; 
• Institutul realizează cercetări fundamentale şi aplicative de interes public naţional, care 
privesc asigurarea cerinţelor esenţiale impuse construcţiilor şi instalaţiilor aferente 
• Institutul are echipe performante de cercetare cu experienţă complexă în domenii 
complementare: monitorizare seismică, încercări în situ care se referă la protecția la foc a 
construcţiilor , la protecţia acustică a construcţiilor, rezistenţa, stabilitatea şi durabilitatea 
construcţiilor etc. 
• Institutul este membru al celor mai prestigioase reţele de cercetare europene din domeniul 
dezvoltării durabile a mediului natural şi construit și participă la cercetări internaţionale 
comune în cadrul acordurilor guvernamentale și a celor bilaterale; 
• Institutul are parteneriate instituţionale cu universităţi și institute naţionale bine cunoscute, 
atât la nivel naţional cât și la nivel internaţional; 
• În institut este bine stabilită o cultură a publicaţiilor ştiinţifice cu rezultate excelente în 
ultimii ani; 
• Baza materială a institutului - toate laboratoarele având în prezent dotarea necesară pentru 
abordarea unor cercetări complexe specifice domeniului 
• Laboratoare modernizate și/sau acreditate/certificate: 
• Existenţa unui patrimoniu material de importanţă strategică naţională 

 
PUNCTE SLABE: 

• Un număr redus de tineri cercetători cu performanțe foarte bune; 
• Lipsa de facilitaţi tehnologice, care ar putea transpune rapid rezultatele cercetării în aplicaţii 

industriale; 
• Lipsa cercetătorilor formaţi, capabili să fie lideri ai generării, finalizării şi valorificării 

superioare a proiectelor de cercetare din programele naţionale şi mai ales internaţionale; 
• Participarea la proiectele de cercetare ştiinţifică necorespunzătoare cerinţelor de vizibilitate 

internaţională ale institutului;  
• Lipsa unui program de pregătire a managerilor institutului; 
• Lipsa unei strategii de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuala, patente, mărci 
(IP); 
• Datoriile acumulate la bugetul de asigurari sociale și de stat; 
• Transfer tehnologic redus; 

 
OPORTUNITĂŢI: 

• Concordanţa dintre domeniul de cercetare şi priorităţile strategiilor de cercetare naţionale şi 
europene; 

• Posibilitatea utilizării bazei de cercetare în cadrul programelor de cercetare naţionale şi 
internaţionale; 

• Posibilităţi de formare a unor consorţii pentru proiectele interne şi internaţionale 
• Formarea unor consorţii locale pentru proiectele interne şi internaţionale 
• Interes internaţional crescut pentru cercetarea în protecţia antiseismică a construcţiilor şi a 

structurilor;  
• Alte activităţi – atestare, formare profesională, editură, audit legislativ 
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AMENINŢĂRI: 

• Exodul de inteligenţă către ţările puternic dezvoltate; 
• La nivel regional și naţional: companiile private şi universităţile care concurează în acelaşi 

domeniu de cercetare; 
• Politici Guvernamentale în ceea ce priveşte finanţarea contractelor de cercetare și dezvoltare 

deja semnate: din motive politice şi financiare, bugetul pentru cercetare poate fi modificat fără nicio 
compensaţie; 

• Dispariţia unor programe de cercetare „dedicate” unor teme specifice, dar verticale; 
• Evoluţiile economice negative datorită instabilităţii pieţelor financiare.  
• Pierderea statutului de institut national. 
 

 
2.2 Analiza SWOT financiară 
Planul de dezvoltare strategică propus de institut, cu obiectivele și direcţiile sale, trebuie 

susţinut din punct de vedere financiar. Analiza financiară SWOT are ca scop determinarea 
capacitatii financiare a institutului de a susţine planul de dezvoltare în cazul unui scenariu financiar 
advers. 

 
PUNCTE TARI: 
• Existența unui mecanism economico-financiar fracționat pe proiecte și teme de cercetare ce 
permite cuantificarea rezultatelor financiare prin încadrarea costurilor pe capitole de cheltuieli 
prevăzute în devizele proiectelor; 
• Existența unor contracte de cercetare semnate, cu finanțare multiplă, care continuă până în 
anul 2022, ce asigură resursele financiare parțiale; 
• Existența de laboratoare acreditate conform ISO 17025:2005 și personal cu calificare înaltă 
care conferă institutului statutul de furnizor de transfer tehnologic în domeniul construcțiilor; 
• Aplicarea unui soft specializat pentru activitatea economico-financiară, aliniat la cerințele 
specifice ale Uniunii Europene. 
 
PUNCTE SLABE: 
• Lipsa unor venituri uniforme în timp pentru o mai bună corelare a costurilor institutului, ceea 
ce duce la penalități datorită întârzierii plăților la buget sau la furnizori; 
• Diversitatea redusă a resurselor financiare; 
• INCD URBAN-INCERC are datorii financiare; 
• Ca instituție de drept public, fără suportul statului, funcționăm ca o societate comercială, dar 
care trebuie să se supună regulilor restrictive ale instituțiilor bugetare.Acest regim îngreunează 
managementul economic al institutului, împiedicând fuxul de numerar multiannual, mult mai 
eficient; 
• Finanțarea insuficientă conduce la acceptarea unor servicii de analiză de rutină, care cuprinde 
puțină cercetare, slab plătite, conducând la exploatarea ineficientă a echipamentelor performante 
disponibile în institut;  
• Necesitatea implementării unui program informatic eficient de urmărire a realizărilor pe 
activităţi, departamente, care să ofere informaţi fiabile şi transparente, comunicare adecvată între 
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colectivele de cercetători şi compartimentele economice, conducere (bază de date unică, care să 
cuprindă în totalitate activităţile desfăşurate) 
• Pierderi din nerecuperarea unor creanţe şi cheltuieli de recuperare a creanţelor. 
 
OPORTUNITĂŢI: 
• Achizițiile de infrastructură de cercetare modernă din ultimii cinci ani, deschide calea 
diversificării activității de cercetare-dezvoltare-inovare prin studii și analize ale pieții serviciilor 
activității specifice; 
• Creșterea cererii de servicii de înaltă tehnologie, în beneficiul populației; 
• Nevoia actuală acută de absorbție a fondurilor UE, care anticipăm că se va menține pe 
perioada pentru care această strategie este gândită. 
• Creșterea numărului de cercetători prin acordarea facilităților fiscale pentru activitatea de 
cercetare dezvoltare. 
 
AMENINŢĂRI: 
• Incertitudinea cu privire la politicile naționale de finanțare a cercetării; 
• Instabilitatea financiara generată de variațiile bugetului alocat pentru activitatea de cercetare. 
• Accesul restricționat al INCD-urilor la unele competiții de proiecte de cercetare, pe principiul 
de castă- exemplificând prin interdicția de a accesa fonduri destinate exclusive Academiei Române; 
• Pericolul implementării unor idei radicale de reorganizare a sistemului de cercetare 
Românesc, prin desființarea INCD-urilor și alipirea la Univeristăți sau privatizarea cu ”parteneri 
strategici” care le desființează și vând terenurile; 
• Criză economică majoră care poate duce la colaps generalizat. 
• Lipsa informaţiilor utile cu privire la solvabilitatea beneficiarilor; 
• Intrarea în faliment şi insolvenţă a unor beneficiar. 
 

Bazată pe cel mai rau scenariu posibil (amânarea finanţării proiectelor şi presupunerea 
încetinirii creşterii economice) analiza financiara SWOT a institutului arată că sistemul financiar 
integrat în institut este viabil și permite punerea în aplicare a planului de dezvoltare strategică a 
INCD URBAN INCERC. 

Institutul are autonomie financiara asigurată prin implementarea de măsuri active şi eficiente 
la nivel instituţional:  

Creşterea flexibilităţii ofertei şi negocieri permisive cu agenţii economici;  
Reducerea cheltuielilor până la un nivel minim şi corelarea acestora cu venitul realizat, în 

vederea menţinerii unui nivel de profitabilitate care să asigure dezvoltarea activităţilor institutului în 
condiţii adecvate 

Redimensionarea echipelor de cercetare în conformitate cu volumul de activitate 
(redistribuirea sarcinilor interne, reorganizarea structurii interne a institutului). 
 
 
CAPITOLUL III - OBIECTIVE ŞI DIRECŢII STRATEGICE DE 
DEZVOLTARE 
 

Obiectivul general al INCD URBAN-INCERC  este de a fi recunoscut ca lider în ceea ce 
priveşte valoarea cercetărilor realizate şi a vizibilităţii rezultatelor obţinute. 
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Obiectivul vizează susţinerea performanţei actorilor economici pe lanţurile globale de valoare. 
Aceasta presupune, printre altele, creşterea impactului activităţilor economice printr-un transfer mai 
bun de cunoaştere şi de expertiză între cercetare şi mediul economic.Planul de dezvoltare 
institutțională îşi propune să crească relevanţa economică a cercetării prin dezvoltarea de noi 
tehnologii, produse şi servicii, impulsionând parteneriate între actorii economici şi cei din mediul de 
cercetare şi stimulând activităţile economice care se sprijină pe inovarea derivată din cercetare  

 
Obiectivele specifice domeniului de activitate, bazate pe aplicarea extinsă de rezultate ale 

cercetării sunt: 
- Consolidarea creşterii economice în sectorul construcţii, cu introducerea de noi materiale şi 

tehnologii eficiente, reducerea duratelor de execuţie, reducerea consumurilor de materiale şi a 
costurilor, 

- Reducerea riscului seismic şi creşterea siguranţei construcţiilor 
- Dezvoltarea si implementarea conceptelor tehnologice şi a proiectelor specifice pentru 

promovarea cladirilor cu consum de energie aproape egal cu zero in Romania 
- Modernizarea energetică a fondului construit pentru reducerea consumurilor energetice și 

creșterea calității mediului interior 
- Reabilitarea complexă a fondului construit locativ, social-cultural şi industrial existent 
- Creşterea confortului şi calităţii construcţiilor, protecţia mediului. 
- Integrarea și testarea noilor tehnologii ale orașului inteligent. 

 
În directă legătură cu obiectivele specifice institutului, managementul instituțional a stabilit 

următoarele direcții de dezvoltare: 
 

 Promovarea excelenței în cercetarea interdisciplinară și diseminarea rezultatelor la 
nivel regional, național, european și internațional, direcție ce va fi realizată prin includerea 
următoarelor măsuri: 
• gruparea echipelor de cercetare ale institutului, conform principiului de jos în sus în vederea 
dezvoltării omogene a echipei științifice pe direcțiile specifice zonelor de cercetare de nișă a 
institutului; 
• încurajarea cercetării multi- și interdisciplinară, prin aplicarea la parteneriatele existente 
și/sau dezvoltarea de parteneriate noi; 
• stimularea parteneriatului complementar- sprijinul financiar potențial va fi îndreptat în 
primul rând către dezvoltarea acestor direcții de cercetare. 
 
 Consolidarea cercetării pe zona de nișă, pe subiecte de interes pentru IMM- uri,    
direcție ce are ca scop acoperirea la nivelul institutului a diferenței dintre cercetare și inovare, 
incluzând o serie de măsuri menite a consolida capacitatea de cercetare, respectiv: 
• dezvoltarea unei foi de parcurs a cercetării tehnologice, dezvoltării și inovației din institut ce 
implică întâlniri cu experți din domeniul construcțiilor și cu autoritățile publice, în cadrul cărora vor 
fi identificate cele mai promițătoare și convingătoare direcții de cercetare care vor fi urmate; 

• consolidarea raportului de cercetare al institutului și creșterea vizibilității sale, prin 
interacțiuni cu specialiști din domeniul construcțiilor, urbanismului și dezvoltării durabile, pentru 
schimbul de experiență, bunele practice și subiecte pentru cercetările aplicate viitoare. 
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 Vizibilitate crescută pe zonă de nișă a competenței, prin îmbunătățirea atât a activității 
de publicare, căt și a activității de brevetare. 

Interesul INCD URBAN-INCERC este să dețină cât mai multe brevete, ce reprezintă 
instrumentul principal pentru transferal tehnologic și exploatarea comercială a rezultatelor 
științifice. În vederea echilibrării intereselor tuturor părților și maximizarea producției de lucrări de 
calitate și brevete, sunt stabilite următoarele măsuri: 

• Publicarea articolului numai după depunerea unei declarații, de la autorul principal din 
institut în legătură cu faptul că rezultatele publicate nu reprezintă o soluție nouă invenție 
susceptibilă pentru aplicația industrial și nu subminează caracterul brevetabil al unei invenții și 
rezultatele care sunt supuse brevetării au fost protejate anterior printr-o aplicație pentru Brevet; 

• Recompense, în cuantumul maxim permis de lege, pentru autorii de brevete vândute (prin 
licențiere sau cedare); 

• Sancțiuni pentru cercetătorii care completează o aplicație pentru un brevet și apoi  publică 
rezultatele relevante protejate de brevet. 
 

Direcțiile strategice ale activității de cercetare-dezvoltare-inovare ale INCD URBAN 
INCERC, urmăresc realizarea următoarelor obiective, de la cercetarea fundamentală la cea 
aplicativă, cu posibilitatea ca rezultatele să fie folosite prin transfer tehnologic în economia reală 

 
OBIECTIVE GENERALE 

 
[Obiectiv general 1] Creşterea nivelului de implicare a cercetătorilor în ceea ce priveşte 

asigurarea finanţării prin proiecte de cercetare 
[Obiectiv specific 1] Creşterea capacităţii de răspuns în vederea  

dezvoltării de propuneri de proiecte  
[Obiectiv specific 2] Creşterea independenţei prin dezvoltarea 

abilităţii de a identifica sursele de finanţare. 
[Obiectiv specific 3] Intensificarea colaborării cu asociaţiile 

profesionale din domeniu, prin lansarea de 
proiecte comune în competiţiile naţionale şi 
europene. 

[Obiectiv specific 4] Itensificarea cercetărilor în vederea stabilirii de 
noi reglementări privind agricultura peisageră 
în zona rurală; 

[Obiectiv specific 5] Promovarea consecventă și continuă a 
cercetării aplicative și valorificarea rezultatelor 
cercetării printr-un transfer tehnologic eficient 
și funcțional; 

[Obiectiv specific 6] Itensificarea cercetărilor în vederea stabilirii de 
noi reglementări privind suprafețele 
peliculogene care sa reziste mai bine factorilor 
marini. 

[Obiectiv specific 7] Intensificarea cercetărilor în vederea stabilirii 
de noi metodologii de reglementare  a 
amplasării  stațiilor de încărcare electrică 
pentru mașini  
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[Obiectiv general 2] Creşterea cantitativă şi calitativă a producţiei ştiinţifice  

[Obiectiv specific 1] Creşterea numerică a producţiei ştiinţifice, de 
la an la an. 

[Obiectiv specific 2] Creşterea ponderii producţiei de calitate 
(brevete, articole ISI, BDI, lucrări publicate în 
volumele conferinţelor internaţionale); 

[Obiectiv specific 3] Creşterea numărului de citări inclusiv prin 
autocitare (la nivel individual, în reviste 
diferite, sau între cercetătorii institutului) 

[Obiectiv specific 4] Monitorizarea obligaţiei de a disemina 
rezultatele cercetării și de a respecta regulile 
avizate de Consiliul ştiinţific şi aprobate de 
Consiliul de administraţie 

[Obiectiv specific 5] Asigurarea participării specialiştilor 
institutului la manifestările ştiinţifice de marcă 
din ţară şi din străinătate 

 
[Obiectiv general 3] Creşterea nivelului publicaţiilor editate şi a conferinţelor organizate 

de institut 
[Obiectiv specific 1] Parcurgerea etapelor necesare indexării ISI a 

revistelor publicate de institut. 
[Obiectiv specific 2] Creşterea ponderii autorilor străini care publică 

în reviste sau prezintă lucrări în conferinţă 
[Obiectiv specific 3] Creşterea numărului de citări ale revistelor, 

inclusiv prin autocitări (între reviste, între 
cercetători) 

[Obiectiv specific 4] Asigurarea masei critice de articole care să 
permită apariţia în avans a revistelor 
 

[Obiectiv general 4] Creşterea calităţii, utilităţii şi recunoaşterii sociale a cercetărilor, şi a 
vizibilităţii INCD URBAN-INCERC ca lider al cercetării în 
domeniul său de activitate 
[Obiectiv specific 1] Creşterea vizibilităţii cercetării în domeniul 

construcţiilor, urbanismului şi dezvoltării 
teritoriale durabile şi a institutului în relaţia cu 
MCI, cu MDRAP, cu industria / piaţa 
construcţiilor si asociaţiile profesionale, prin 
implementarea rezultatelor recente ale 
cercetărilor. 

[Obiectiv specific 2] Creşterea contribuţiei institutului la elaborarea 
politicilor publice în domeniul   construcţiilor, 
urbanismului şi dezvoltării teritoriale durabile, 
a rolului şi impactului activităţilor de 
cercetare-dezvoltare asupra sectoarelor 
economice, pentru asigurarea dezvoltării 
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durabile, cu accent pe domeniul reducerii 
riscului seismic, valorificării, conservării și 
gestionării proprietăților culturale, reabilitării 
patrimoniului construit şi   prevenirii 
dezastrelor.  

[Obiectiv specific 3] Cercetări şi acţiuni strategice în domeniul 
creșterii performanțelor energetice ale 
clădirilor şi instalaţiilor aferente, economiei de 
energie, protecţiei mediului, recuperării și 
reciclării materialelor, reducerii emisiilor 
nocive în atmosferă, potrivit directivelor UE 

[Obiectiv specific 4] Cercetări şi acţiuni strategice pentru atingerea 
în termenele propuse a directivelor UE privind 
noi materiale şi tehnologii eficiente, 
recuperarea și reciclarea materialelor ca 
resurse de materii prime în construcții și 
prezervarea mediului înconjurator; materiale 
avansate și ecologice.  

[Obiectiv specific 5] Dezvoltarea de proiecte de cercetare pe teme 
de interes naţional şi european privind  
incluziunea socială şi reducerea sărăciei, 
Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea 
Dunării, oraşe inteligente,  

[Obiectiv specific 6] Dezvoltarea de proiecte – elaborare documentaţii 
de urbanism şi amenajarea teritoriului, programe 
de finanţare: proceduri de achiziţie publică 
aferente proiectelor de urbanism (PUG, PUZ, 
PUD) şi amenajarea teritoriului (PATN, PATJ, 
PATZIC) sau diverselor studii cu caracter 
monografic sau de tip strategie de dezvoltare etc., 
a căror finanţare este asigurată de autorităţile 
publice centrale şi locale etc. 

[Obiectiv specific 7] Crearea unei baze de date necesare şi aferente 
proiectelor de urbanism şi management integrat 
în vederea dezvoltării durabile a României prin 
stocarea la nivel național a PUD-urilor, a PUZ-
urilor, PUG-urilorși PATJ-urilor. 

[Obiectiv specific 8] Elaborarea de noi reglementări privind 
dezvoltarea durabilă a localităților rurale. 

 
 
 
OBIECTIVE SUPORT 
[Obiectiv suport 1] Operaţionalizarea sistemului de monitorizare a activităţii de 

cercetare 
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[Obiectiv specific 1] Stabilirea unor indicatori de rezultat şi 
monitorizarea acestora la nivel de persoană 

[Obiectiv specific 2] Pregătirea din timp a calendarului ştiinţific 
(evenimente organizate de institut, apeluri de 
proiecte, conferinţe importante din domeniu), 

[Obiectiv specific 3] Asigurarea unui calendar al stagiilor de 
instruire (scriere de proiecte, autorat ştiinţific 
etc.), inclusiv prin propunerea de teme de către 
cercetători 

[Obiectiv suport 2] Creşterea nivelului de pregătire profesională individuală 
[Obiectiv specific 1] Documentarea permanentă privind stadiul 

actual de cunoaştere în domeniul de activitate 
[Obiectiv specific 2] Cunoaşterea principalelor surse ale finanţării 

cercetării din domeniul respectiv 
[Obiectiv specific 3] Cunoaşterea principalelor publicaţii şi 

conferinţe din domeniul respectiv 
[Obiectiv specific 4] Cunoaşterea potenţialilor colaboratori 

(instituţii şi persoane) din domeniul respectiv 
[Obiectiv specific 5] Creşterea capacităţii de integrare internaţională 

a comunităţii ştiinţifice şi a  activităţilor de 
cercetare-dezvoltare din domeniile ştiinţifice şi 
tehnologice abordate, cu referire specială la 
spaţiul de cercetare European 
 

[Obiectiv suport 3] Dezvoltarea bazei materiale 
[Obiectiv specific 1] Dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin 

achiziţionarea de noi aparate prin proiecte de 
cercetare 

[Obiectiv specific 2] Retehnologizarea, întreţinerea şi exploatarea 
infrastructurii existente prin proiecte de 
cercetare 

[Obiectiv specific 3] Modernizarea/renovarea clădirilor existente 
 
 
CAPITOLUL IV - STRATEGIA DE RESURSE UMANE 
 

Pentru dezvoltarea cercetărilor pe direcțiile strategice de dezvoltare stabilite este necesară 
atragerea de resurse financiare în paralel cu o continuă întărire a resursei umane. 

Strategia de dezvoltare a resurselor umane implică atingerea unor obiective strategice în 
cadrul cărora se individualizează direcții de dezvoltare ce conduc spre formularea unor obiective 
specifice (măsuri și soluții) menite a înlătura disfuncțiile și a optimiza întreaga activitate a 
institutului, astfel fiind stabilite următoarele obiective strategice: 

 
 Eficientizarea activitații resursei umane existente, prin: 
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• Ridicarea standardelor de performanță, astfel încat prin competiție și competitivitate, 
recunoașterea specialiștilor în domeniile de cercetare ale institutului să se extindă atât la nivel 
național cat și internațional;  

• Eficientizarea activității personalului printr-o organizare superioară și diversificarea 
formelor de comunicare și cooperare; 

• Orientarea permanentă spre rezultate la toate categoriile de personal din cadrul institutului; 
• Diversificarea formelor de motivare, în concordanță cu legislația în vigoare ;  
• Introducerea unor modalități specifice de recompensare a personalului științific și 

managerial cheie. 
• menţinerea personalului CD cel puţin la nivel existent, pentru realizarea obiectivelor 

stabilite prin documentele strategice ale perioadei următoare;  
• aplicarea principiilor europene din „carta cercetării și cercetătorilor și codul de etică al 

cercetătorilor 
• crearea unui mediu atractiv pentru desfășurarea activității de cercetare și pentru atragerea și 

creșterea numărului de cercetători prin crearea unui hub de cercetare și inovare împreună cu 
asociații profesionale și ONG-uri relevante. 
 
 Infuzia de personal nou, competitiv, astfel:  

• Creșterea etapizată a gradului minim de ocupare a posturilor vacante la nivel de laboratoare;  
• Angajarea de noi cercetători științifici, în stransă concordanță cu resursele bugetare și 

extrabugetare (provenite din granturi sau contracte), destinate asigurării finanțării de bază;  
• Corelarea studiilor doctorale cu politica resurselor umane ale instituției (formarea, prin 

doctorat, de specialiști în domeniile deficitare; formarea unei noi generații de cercetători științifici);  
• Introducerea unor noi specializări, atractive pentru tinerii cercetători și solicitate pe piața 

muncii;  
• Angajarea de specialiști în programe legate de proiecte și granturi de cercetare.  
• completarea treptată a posturilor vacante din INCD, în funcție de necesitățile identificate în 

cadrul proiectelor de cercetare finanțate de persoane juridice publice și private; 
• implementarea de măsuri pentru stimularea tinerilor cercetători de a se implica în procesul 

generării de idei și tematici pentru cercetări viitoare, la toate nivelurile de organizare (echipă de 
cercetare, laborator, sucursală, institut), prin instituirea unor premii / finanțarea unor stagii de 
cercetare în străinătate 

• atragerea de absolvenţi tineri din specialităţile specifice domeniului geotehnic 

 Formarea continuă a personalului, conform procedurilor interne de dezvoltare personală 
și profesională, în domeniul de activitate specific, prin urmatoarele mijloace: 

• Eficientizarea specializării de profil, prin organizarea activităților de training, stagii de 
pregătire și formare, schimburi de experiență;  

• Evaluarea periodică, internă sau/și externă; 
• Dezvoltarea unei politici de mobilitate internă flexibilă, de stimulare a personalului prin 

promovare și reconversie;  
• Respectarea riguroasă a standardelor de performanță în promovarea pentru fiecare treaptă 

ierarhică/grad profesional; 
• Colaborarea cu persoanele aflate în prelungirea activității (pensionari), fără a afecta însă 

recrutarea specialiștilor tineri. Salariații ce dețin calitatea de pensionari vor fi incluși în 
laboratoarele (colectivele) de cercetare, unde experiența lor poate fi extrem de utilă în orientarea și 
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formarea tinerilor cercetători, și vor fi susținuți financiar numai din resursele atrase prin granturi și 
proiecte.  

• dezvoltarea profesioanlă a personalului CD, respectiv creșterea numărului de doctori 
ingineri, doctoranzi și masteranzi;  

• formarea continuă a specialiștilor CD, la nivel naţional și european, pe următoarele 
discipline: geotehnică şi încercări nedistructive/semidistructive ale betonului – discipline comune 
tuturor sucursalelor din INCD 
 
 Management modern, academic și atractiv al carierei, prin:  

• Reorientarea politicii de personal spre cultivarea profesionalismului, a criteriilor de 
competitivitate națională și internațională, a valorilor intelectuale certe. 

• Transformarea INCD URBAN-INCERC, prin condițiile oferite personalului propriu, într-un 
angajator preferențial, ales. 

•  Evaluarea și optimizarea permanentă a competențelor.  
•  Reducerea încărcării cu sarcini neproductive științific a personalului de valoare. 
• sprijinirea cercetătorilor în vederea aderării la diferite organizaţii profesionale, comisii şi 

grupuri de lucru interdisciplinare, precum şi pentru dobândirea recunoaşterii capabilităţii lor 
profesionale 

 Managementul eficient al resurselor umane ale personalului auxiliar ( tehnico-
administrativ ) 

Personalul tehnico-administrativ constituie o importantă forță de muncă a institutului. În 
strategia resurselor umane este necesară o preocupare continuă pentru eficientizarea muncii 
personalului auxiliar și a celui tehnico-administrativ, astfel: 

• Asigurarea evaluării periodice medicale a personalului tehnico-administrativ  
• Investigarea periodică a stării de satisfacție profesională  
• Investigarea anuală a nivelului de stress 
• Implementarea unor metode psihologice de management al stresului occupational 
• Dezvoltarea unor acțiuni psiho-pedagogice privind comportamentul personalului tehnico-

administrativ 
• Proiectarea fișelor de post după criterii reale și corecte, în vederea implementării unui 

management al calității serviciilor 
• Îmbunătățirea sistemului de evaluare profesională a personalului tehnico-administrativ  
• Implementarea unui sistem de recrutare și selecție profesională bazat pe examen de 

cunoștințe și examen psihologic 
 

CAPITOLUL V - MECANISME DE STIMULARE A APARIŢIEI DE NOI 
SUBIECTE ŞI TEME DE CERCETARE 

 
 Pornind de la esența activității de cercetare-dezvoltare, este necesară apelarea la tehnici 
distincte manageriale și metode speciale de planificare care să țină seama de particularitățile acestei 
activități și care constau în următoarele: 

- activitatea de cercetare-dezvoltare constituie un instrument de investigare pentru dobândirea 
de noi cunoștințe care conduc la numeroase proiecte de studii de dezvoltare a societăților 
comerciale din anumite ramuri de activitate economică; 
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- activitatea de cercetare-dezvoltare reprezintă o secvență de etape distincte și diferite care 
încep cu descoperirea și descrierea noilor fenomene și se termină cu produse sau tehnologii noi; 

- proiectele de cercetare-dezvoltare nu au caracter repetitiv, productivitatea acestei activități 
fiind măsurată prin noutatea rezultatelor sale; 

- activitatea de cercetare-dezvoltare fundamentează și orientează schimburile comerciale, 
modificând poziția de desfacere a unităților economice, investigând noi surse de profit. 

Ținând cont de particularitățile activității de cercetare-dezvoltare prezentate, echipa 
managerială a INCD URBAN-INCERC București a identificat noi mecanisme de stimulare a 
apariției de noi subiecte și teme de cercetare, respectiv: 

- mecanismul de provocare – dezvoltarea de direcții în domeniul cercetării aplicative și 
transferului tehnologic, servicii și produse noi precum tehnologii inovatoare oferite pieței specifice. 
În acest sens, eliminarea rutinei înțeleasă ca experiență anterioară și crearea unui climat propice de 
muncă și cooperare pe grupe de cercetare bine definite sunt căi concrete se asigură apariția și 
dezvoltarea de idei și direcții noi de cercetare-inovare. 

Viabilitatea unui astfel de mecanism se bazează pe doi piloni importanți : 
 existența unei echipe speciale, reunită doar atunci când este nevoie pentru a mobiliza 

ideile și inteligența lor în vederea stimulării creativității ; 
 constituirea unui compartiment al creativității al cărui responsabil primește, triază, 

prelucrează și regrupează ideile noi, care vor fi apoi prezentate în Consiliul Științific al institutului 
pentru a se putea lua decizii privind direcțiile viitoare de cercetare-dezvoltare-inovare. 

- mecanismul de stimulare financiar – stimularea cercetătorilor cu rezultate deosebite în plan 
profesional, în mod deosebit a acelora care abordează noi direcții de cercetare, autori de brevete de 
invenții și tehnologii inovatoare cu impact benefic în domeniul specific de activitate.În acest sens 
există cadru legislativ la nivel național, respectiv Hotărârea Guvernului nr.475/2007 privind 
aprobarea planului național de cercetare, dezvoltare, inovare, prin care se stabilesc plafoanele în 
baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de  finanțare ; 

- mecanismul evaluării individuale a performanțelor profesionale – mecanism ce constituie o 
pârghie continuă de stimulare a creativității, calificativele anuale dobândite stând la baza promovării 
și a retribuției fiecărui cercetător din cadrul colectivelor de lucru.În cadrul institutului există 
implementat acest mecanism, dar pentru o mai bună cuantificare a rezultatelor activității, acesta 
trebuie perfecționat în mod continuu, în funcție de noile cerințe și criterii de performanță derivate 
din strategia ministerului coordonator ; 

- mecanismul constituirii de parteneriate cu firme private sau publice care au preocupări în 
domeniul construcțiilor, urbanismului și dezvoltării teritoriale durabile, fiind singurul institut 
național cu capital majoritar de stat din acest domeniu, multiplicand șansele de participare și 
câștigare a proiectelor propuse în cadrul competițiilor specifice organizate de ministere, altele decat 
ministerul coordonator; 

- creșterea mobilității cercetătorilor – o pârghie importantă de apariție și dezvoltare a noi 
subiecte şi teme de cercetare prin participarea la conferințe naționale și internaționale, schimburile 
de experiență cu colective de cercetători din cadrul celorlalte succursale ale  institutului, schimburi 
de experineță cu colective de cercetători din alte institute de cercetare de profil din Europa asigură 
cunoașterea stadiului dezvoltării direcțiilor de cercetare-inovare, deschizând noi căi de cooperare, 
de cunoaștere și de creștere a vizibilității institutului ; 

- evaluarea continuă și riguroasă a activității inovative – auditarea acestei activități 
reprezintă un mecanism la îndemâna echipei manageriale de a cunoaște, evalua și stabili direcții 
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strategice pe linia diversificării domeniilor de activitate în vederea apariției și dezvoltării de noi 
subiecte și teme de cercetare. 

- mecanism de parteneriate cu universitatile bazat pe “win-win”: identificarea domeniilor, a 
universităţilor iar apoi conceperea unui program comun cu acestea pentru a oferi masteranzilor, 
doctoranzilor si studentilor post doctorali posibilitatea de a utiliza facilitatile de infrastructura 
pentru realizarea părţii experimentale obiectului tezei sau dizertaţiei. Astfel INCD URBAN-
INCERC poate beneficia de posibilitatea de a dezvolta noi directii/teme de cercetare îndeosebi 
fundamentale; 

- workshop-uri exploratorii: organizarea workshop-urilor interne care să identifice 
tendinţe/oportunităţi de cercetare precum şi imbunatațiri a strategiei INCD. Se va aborda întrebarea 
„ cum putem supravietui intr-un mediu competitiv in crestere european sau mondial”. Nici un 
răspuns nu trebuie şi nu va fi minimalizat. Astfel de întruniri vor permite identificarea tendinţelor, a 
modului cum evoluează precum şi ce trebuie antrenat pe domeniile identificate: resurse, autoritaţi, 
etc. O altă componentă atinsă de aceste workshop-uri este gândirea strategica care să permită 
formularea unei perspective integrate sau a unei viziuni privind locul inspre care institutul trebuie sa 
se indrepte. Finalitatea acestor întâlniri: definirea activitatilor care trebuie dezvoltate in institut, in 
directiile specifice de cercetare precum şi să defineasca abordarile viitoare in directiile de cercetare 
specifice institutului. 
 
  CAPITOLUL VI - INFRASTRUCTURA DE CERCETARE-
DEZVOLTARE-INOVARE. FACILITĂŢI DE CERCETARE. STRATEGIA ŞI 
PLANUL DE INVESTIŢII 
 
 Strategia și planul de investiții al INCD URBAN-INCERC vizează asigurarea sprijinului 
logistic în vederea  realizării  direcțiilor de cercetare reprezentative 
 În acest sens au fost identificate obiectivele țintă  în vederea asigurării confortului, sănătății 
și siguranței cetățeanului, prin crearea : 

 Sucursalei INCERC Constanța a INCD URBAN-INCERC 
Având în vedere dezvoltarea turismului pe litoralul românesc și creșterea continuă a 

construcțiilor în Zona Costieră, prin crearea unei noi sucursale se prevăd următoarele oportunități: 
• creșterea venitului prin furnizarea de servicii în zona costieră; 
• dezvoltarea unui centru de formare profesională în domeniul construcțiilor, urbanismului și 

devoltării durabile; 
• conceperea și dezvoltarea de materiale și produse noi, inovative, cu potențial pentru transfer 

tehnologic către IMM-uri din Zona Costieră; 
• posibilitatea participării ca partener în cadrul unor proiecte de cercetare de mare amploare 

privind coroziunea marină; 
• posibilități de identificare și realizare a noi materiale și metode sustenabile în contextul 

economiei circulare; 
• dezvoltarea actualului portofoliu de clienți; 
• dezvoltarea inteligentă a localităților din Zona Costieră 
• implicarea în dezvoltarea sustenabilă a rezervației biosferice din Delta Dunării 

 
 unui nou domeniu de activitate vital pentru sănătătatea și confortul populației ,  

biosecuritatea în construcții,  ce  prevede următoarele activități și studii: 
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Activităţi de cercetare în domeniul determinării interacțiunilor dintre materialele de 
construcţii și factorii biologici ai comunității microbiene, bacterii, fungi,etc. Impactul comunității 
microbiene asupra  materialelor de construcții și finisaje.Efecte asupra rezistenței și biosecurității 
din clădiri.   

Comportamentul materialelor de constructii la ațiunea factorilor comunității microbiene, 
bacterii, ciuperci, mucegaiuri, etc , utilizate în  construcții civile de utilitate  publică, precum 
Spitale, Gradinițe, Școli, Instituții  de importanță națională.  

Studiul materialelor de construcții și comportamentul lor la biodegradare sub influența  
comunității bacteriene în domeniul construcțiilor.   

Studiul influenței factorilor microbieni asupra structurii materialelor din contrucții , 
biodeteriorarea,  durabilitate, impact asupra siguranței și sănătății. Exploatarea  în condiții de 
siguranță a construcțiilor și în special a  clădirilor de utilitate publică - Spitale , Școli , Instituții 
publice, etc.  

Studiul factorilor comunitatii microbiene asupra structurilor din constructii, a cladirilor vechi 
de patrimoniu, biblioteci, Spitale, etc. Identificarea , caracterizarea comunitatii bacteriilor, 
mucegaiurilor, care afecteaza materialele din constructii. Studiul implicatiilor  asupra degradarii ,  a 
rezistentei materialelor prin microfisuri de biodegradare ,implicatiile asupra sanatatii umane. 

Clasificarea materialelor de construcții și a finisajelor folosite,  după modul cum se comportă 
la acțiunea factorilor biologici ai comunității microbiene,   biodeteriorare , afectarea rezistenței, 
amplificarea sau reducerea comunității microbiene, efecte asupra sanătății.  

Identificarea de  solutii tehnice noi, materiale inovative,  care să oprească degradarea și 
afectarea rezistenței materialelor de contrucții și exploatarea construcțiilor în condiții de siguranță. 

Determinări de analize /profilele comunității microbiene/fungice  pentru  materiale de 
construcţii, încărcătura microbiană.  

Studiul efectelor  biodegradării asupra rezistenței materialelor. Identificarea de soluții 
inovative care să utilizeze  materiale durabile, rezistente la biodegradare 
 

 Centrului de cercetări avansate, transfer tehnologic și de cunoștințe, pentru 
materiale oxidice eco-inovative cu echipamente moderne dedicate performante, ce prevede 
următoarele oportunități: 

• creșterea venitului prin furnizarea de servicii, materiale și produse noi 
• creșterea competitivității la nivel național și internațional 
• dezvoltarea de servicii noi și formarea de personal calificat în domeniu 
• conceperea și dezvoltarea de materiale și produse noi, inovative, cu potențial pentru transfer 

tehnologic către IMM-uri 
• creșterea vizibilității științifice la nivel național și internațional 
• posibilitatea participării ca partener în cadrul unor proiecte de cercetare de mare amploare 
• posibilități de identificare și realizare a noi materiale și metode sustenabile în contextul 

economiei circulare 
• dezvoltarea actualului portofoliu de clienți 
• creșterea gradului de satisfacție al actualilor clienți 
• prevenirea fabricării, importului, introducerii pe piață și utilizării unor materiale și 

tehnologii de calitate nesatisfăcătoare 
 

 Centrul Regional al construcţiilor din pământ, care va opera în cadrul institutului şi 
va oferi cercetătorilor următoarele oportunități: 
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 să dezvolte o platformă pentru cooperare şi dialog între asociaţiile, clustere, facultăţi şi 
agenţi economici din regiune cu preocupări în domeniul patrimoniului rural ecologic (ex. Asociaţia 
RECULT, THERAPIA, RHeA (Research Center for Heritage and Cultural Anthropology) din 
cadrul UV Timişoara, societăti comerciale şi BIA); 

 să ajute la construirea unei comunităţi active, interdisciplinare; 
 să contribuie la transformarea patrimoniului “pământ” într-un instrument pentru cercetarea 

și promovarea potențialului teritoriului nostru (importanța sa culturală pentru regiune, capacitatea sa 
de a reacționa la schimbările climatice și durabilitatea sa); 

 cercetare, diagnostic și soluții pentru principalele cauze ale degradării moștenirii rurale de 
pământ; 

 să identifice tehnici reprezentative de realizare şi a modalităților de transmitere a acestora 
către generațiile tinere; 

 să ajute la educația și formarea bazată pe aceste tehnici pentru a revitaliza moștenirea 
tangibilă și intangibilă a pământului; 

 să realizeze consorţii pentru redactarea proiectelor în cadrul apelurilor naţionale şi 
internaţionale: INTEREG, ERA-NET, etc. 

 să faciliteze accesul direct al IMM-urilor interesate la informaţia concretă şi documentată 
necesară pentru dezvoltarea acestora; 

În acest context, planul de investiții în infrastructura de cercetare pentru anii următori prevede 
următoarele măsuri:  

 în măsura posibilităţii legale alocarea unui procent ce va fi stabilit din contractele de servicii,  
achiziţiei echipamentelor necesare; 

 identificarea infrastructurilor pe domeniul geotehnic din cadrul INCD şi integrarea acestora 
în Centrul regional astfel încât să fie vizibile şi capabile să răspundă prompt eventualelor 
solicitări; 

 actualizarea continuă a propunerilor de proiecte atât pentru dezvoltarea de mari infrastructuri 
cât şi pentru domeniile şi tendineţele rezultate în urma workshop-urilor exploratorii pentru a 
fi pregătiți la momentul lansării unor eventuale competiții; 

 implicarea în colaborări cu Oficiile de Legătură cu Industria, care pot conduce la 
maximizarea eficienței transferului tehnologic datorită motivării prin profit a unor astfel de 
entități private. 
 Ansamblu complex de investigare experimentală de tip duplex: climatic – 

seismic, în vederea aprofundării impactului factorilor de mediu asupra fondului construit şi 
exploatat, precum şi cercetarii științifice în domeniul siguranței comunităților umane, construcțiilor, 
echipamentelor și a infrastructurilor vitale, ce va oferi următoarele oportunități: 

• Crearea condițiilor optime de dezvoltare a noi metode de testare și certificare în laborator, 
prin asigurarea mijloacelor tehnice moderne de simulare  și  de măsurare  a parametrilor de 
răspuns la acțiuni de tip duplex climatic - seismic.    

• Dezvoltarea capacității de cercetare a Laboratorului în domeniul acțiunilor de mediu 
utilizată în procesele de certificare, solicitată intens de mediul economic, pentru noi produse 
industriale, soluții, sisteme de construcții, instalații, din domeniul energiei, telecomunicații, 
transport şi a infrastructurilor vitale societăţii. 

• Creșterea vizibilității tehnice și științifice la nivel internațional. 
 Centrul  de Cercetare RADON în Construcții -  prin activitatea sa va completa o 

verigă importantă în respectarea cerinței fundamentale din legislația națională privind calitatea în 
construcţii și prevederile normelor europene privind sănătatea populației și protejarea mediului 
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înconjurător, prin analize și încercări de laborator pentru detectarea pericolelor prezentate de 
expunerea la radiaţiile ionizante.  

Serviciile oferite de centru vor fi utile atât producătorilor, utilizatorilor și beneficiarilor de 
construcții și materiale de construcții, cât și CNCAN, autorităţi ale administraţiei publice 
locale/consilii judeţene prin identificarea, pe baza măsurătorilor de radon şi a distribuţiei 
concentraţiei radonului din aerul de interior, zonele în care concentraţia de radon, ca medie anuală, 
depăşeşte nivelul naţional de referinţă stabilit. 

Obiectivul principal al centrului este de a contribui la implementarea cerințelor Directivei 
2013/59/Euratom a CE,  de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecţia împotriva 
pericolelor prezentate de expunerea la radiaţiile ionizante și a Planului naţional de acţiune la 
RADON privind expunerile la radon în locuinţe, în clădirile cu acces public şi în locurile de muncă 
pentru orice sursă de pătrundere a radonului, fie că este vorba de sol, de materiale de construcţii sau 
de apă. 

 Centrul  de Cercetare pentru clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero 
- CEnZEB -  prin activitatea sa va sprijini implementarea efectivă a conceptului de clădire cu 
consum de energie aproape egal cu zero (nZEB – nearly Zero Energy Building), asigurând astfel 
reducerea decalajului actual în ceea ce privește definirea tehnică a conceptului si asigurarea 
instrumentelor de implementare în practica curentă a proiectării, execuției si exploatării clădirilor 
prin completarea cadrului legal național relevant si respectiv prin dezvoltarea de soluții tehnice 
adecvate (fundamentate teoretic si validate experimental) pentru clădiri din categoria nZEB si prin 
oferirea de servicii de consultanță specializată si de formare profesională a specialiștilor din 
construcții si a proprietarilor de clădiri si dezvoltatorilor imobiliari.  

Serviciile oferite de centru vor fi utile atât producătorilor de materiale si produse de 
construcții si sisteme tehnice aferente clădirilor, proprietarilor si utilizatorilor de clădirii, cât și 
autorităţilor administraţiei publice locale/consilii judeţene prin identificarea si dezvoltarea si 
demonstrarea de noi soluții tehnologice adecvate pentru clădiri din categoria nZEB si sprijinirea 
definirii si implementării strategiilor locale, regionale si naționale privind energia si schimbările 
climatice, pe baza studiilor si cercetărilor experimentale realizate. 

De asemenea, activitățile din cadrul centrului vor urmări asigurarea cadrului pentru evaluarea, 
adaptarea și dezvoltarea de programe de pregătire  profesională și de servicii de consultanță 
orientate spre mediul economic, definite în proiecte anterioare (The Building Knowledge Hubs, 
www.train-to-nzeb.com) pentru a sprijini implementarea cadrului comunitar privind performanța 
energetică a clădirilor si depășirea decalajelor identificate prin Strategia Națională și Foaia de 
Parcurs pentru Calificarea Forței de Muncă din Domeniul Construcțiilor (2013, www.iee-robust.ro). 

 
CAPITOLUL VII - SUSŢINEREA INOVĂRII ŞI TRANSFERULUI TEHNOLOGIC. 

GRUPUL DE POTENŢIALI UTILIZATORI/BENEFICIARI ŞI TENDINŢELE DE 
EVOLUŢIE A CONFIGURAŢIEI ŞI STRUCTURII ACESTUIA 

 
Activitatea de cercetare științifică din institut are următoarele componente: 
(i) cercetarea fundamentală și aplicativă;  
(ii) dezvoltarea (de produse și servicii inovative)  
(iii) inovarea (transferarea către mediul socio-economic a produselor și serviciilor 

inovative).  
Cercetarea din institut trebuie să se adreseze obiectivelor enunțate în Planul Național de 

Cercetare Dezvoltare și Inovare 2015-2020 și în Programul HORIZON 2020. Activitățile de 
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cercetare se pot finanța atât din fonduri publice prin programele ante-menționate cât și de industrie. 
Institutul trebuie să diversifice și să impulsioneze oferta de servicii de cercetare și de consultanță 
către industrie și societate. 

Rezultatele obținute de institut în urma activităților CDI desfășurate are în prezent 
următoarele categorii de utilizatori/beneficiari posibili: 

1. Beneficiari economici: entități private, interesate în general de servicii CDI 
punctuale (teste, încercări la scară mică). Tendințele în privința relațiilor cu mediul privat se referă 
la crearea unor ecosisteme de inovare specializate pe diverse domenii de activitate, în cadrul 
clusterelor care reunesc firmele/companiile private și organizațiile de cercetare, și are avantajul că 
transferul de cunoștințe/tehnologii se poate face în mod țintit, prin adaptarea ofertei CDI la nevoile 
concrete ale companiilor din cluster.  

2. Populaţia: informată prin intermediul unor acțiuni de diseminare și promovare a 
cercetării precum aparițiile media, manifestări de tip “școala altfel”, concursuri studenţeşti, etc.  
 
 
  CAPITOLUL VIII - DEFINIREA IDENTITĂŢII ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNOLOGICE 
LA NIVEL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL. PROMOVARE ŞI VIZIBILITATE. 
  
 8.1 DEFINIREA IDENTITĂŢII ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNOLOGICE LA NIVEL 
NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL 
 

Pornind de la datele privind istoricul și evoluția INCD URBAN-INCERC prezentate în 
Raportul de autoevaluare, acest institut este unic pe domeniul său de activitate și deține, menține și 
dezvoltă un patrimoniu construit și de cunoștințe, preluat de la institutele și centrele din care s-a 
constituit, astfel încât rezultă următoarele caracteristici de identitate științifică și tehnologică la nivel 
național: 

 INCERC reprezintă un brand la nivel naţional şi internaţional prin afilieri la organizații și 
asociații profesionale în domeniul științei complexe a construcțiilor, deoarece a contribuit prin 
cercetările, reglementările și publicațiile elaborate la dezvoltarea sectorului construcțiilor din 
România; 

 Sectorul construcțiilor și piața produselor pentru construcții  recunosc brandul INCERC 
deoarece prezintă competentă, încredere și tradiție. Din acest motiv, în ultimii ani s-a trecut la 
denumirea INCERC a tuturor laboratoarelor din sucursalele INCD URBAN-INCERC  cu specific 
de construcții : 

 institutul este elaborator de reglementări în vigoare pe un număr foarte mare de domenii de 
bază, iar în unele domenii a elaborat majoritatea sau chiar toate reglementările din construcții, pe 
aspect de interes public major, incluzând viața și securitatea locuirii. Adoptarea Eurocodurilor / 
Standardelor Europene nu trebuie să conducă la pierderea fondului de cunoştinţe acumulate, fiind 
necesare preluări în noi tipuri de materiale directoare, ca urmare a unei politici comune cu MDRAP-
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice şi ASRO-Asociația Română pentru 
Standardizare. Strategia națională pentru renovarea energetică și seismică a fondului construit 
existent, în curs de elaborare la MDRAP, cu asistența Băncii Mondiale și în parteneriat cu INCD 
URBAN-INCERC, va avea nevoie de date privind modul în care au fost concepute şi proiectate 
clădirile dintr-o anumită epocă conform reglementărilor de atunci. 
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 Sucursalele INCD URBAN-INCERC din București, Iași, Cluj și Timișoara prezintă dotări și 
expertiză pe domenii specifice, complexe, care le dau identități ştiinţifice şi tehnologice particulare, 
direct legate de cerințele locale, regionale și naționale ; 

 Din comparația cu alte institute membre ENBRI – Rețeaua Europeană a Institutelor de 
Cercetări în Construcții rezultă că INCD URBAN-INCERC acoperă cu dotări specializate mult mai 
multe domenii decât alte institute similare.  

Într-o nouă viziune strategică, integrată mai puternic la nivel european, pornind de la 
expertiza şi cunoştinţele acumulate în cei aproape 70 de ani de cercetare, INCD URBAN-INCERC 
ar trebui să aibă misiunea de consultant ştiinţific, pe domeniile sale specifice, pentru Guvernul 
României, prin Ministerul Cercetării şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Admnistraţei Publice, 
pentru strategii şi politici publice, cu o finanţare adecvată şi continuă, pentru acele atribuţii specifice 
care vor servi direct o astfel de misiune.  

Astfel, INCD URBAN-INCERC ar urma modelul Comisiei Europene care a organizat şi 
finanţează de aproape 45 de ani “Centrul Comun de Cercetări” – “JRC-Joint Research Center” cu 
rol de consultant ştiinţific independent pentru a sprijini politicile Uniunii Europene 
(https://ec.europa.eu/jrc/en).  

JRC este centru de cercetare şi colectare a informaţiei ştiinţifice (EU Science Hub) pentru 
Uniunea Europeană, cu 6 centre de cunoştinţe – cercetări şi baze de date pe domenii multiple, între 
care sunt şi domeniile strategice în care INCD URBAN-INCERC are expertiză, cum ar fi: eficienţa 
energetică, mediu şi schimbări climatice, managementul dezastrelor, politici teritoriale de urbanism 
şi dezvoltare spaţială durabilă etc.  

Este semnificativă importanţa conferită ştiinţei de Comisia Europeană, având în vedere că JRC 
are un centru coordonator la Bruxelles şi alte 5 centre cu dotări de cercetare în 5 state membre: 
Belgia (Geel), Germania (Karlsruhe), Italia (Ispra), Olanda (Petten) şi Spania (Sevilla), însumând 
2787 angajaţi, JRC având un buget anual de 372,5 millioane euro (2017) 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Research_Centre). 
 

8.2 PROMOVARE ŞI VIZIBILITATE. 
 

Pentru a se păstra și valorifica elementele de identitate științifică și tehnologică la nivel 
național, prin prezentul Plan strategic se au în vedere următoarele direcții : 

- Retehnologizarea dotărilor care au adus recunoaștere brandului INCERC 
- Pregătirea resursei umane spre a valorifica fondul de know-how al sucursalelor 
- Promovarea și asigurarea vizibilității INCD URBAN-INCERC către autoritățile publice 

centrale și locale pentru ca institutul să poată contribui la fundamentarea politicilor statului în 
domeniu, la strategiile, politicile, legile şi reglementările promovate în construcţii şi dezvoltarea 
spațială/regională. 

- Promovarea și asigurarea vizibilității institutului către autoritățile publice centrale și locale 
pentru a deveni partener în proiecte naționale și europene pe domeniile de activitate ; 

- Promovarea și asigurarea vizibilității institutui în viața științifică și pe piața materialelor de 
construcții, ca parteneri de incredere, cu competențe specifice, care nu efectuează numai teste 
standard ci sunt competente în consulting dedicat nevoilor clienților; 

- Intensificarea acțiunilor de diseminare către publicul larg a cercetărilor efectuate până în 
prezent asupra construcţiilor din pământ pentru a spori vizibilitatea institutului. Un obiectiv 
important al acțiunilor de diseminare va urmări stimularea interesului tinerilor pentru pentru cariera 
de cercetător. Pentru a acoperi această zonă de vizibilitate publică, se va accentua efortul în direcţia 
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mass-media, organizarea de vizite şi evenimente dedicate elevilor (participare unitară la nivelul 
întregului INCD la programul Scoala altfel) studenților (continuarea participării la concursul 
studenţesc Building Construct) potențial interesați de activitatea de cercetare din institut și 
participarea la acțiuni de diseminare specifice. 

- Continuarea organizării de către INCD a conferinței de cercetare în construcţii, economia 
construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială (naţională/internaţională) ca o 
modalitate de creștere a vizibilității institutului în cadrul comunităţii ştiinţifice. Intensificarea 
eforturilor pentru a fi indexată ISI THOMPSON. 

- Participarea efectivă şi apoi diseminată în Bulentinul Informativ al INCD la activitățile 
desfășurate la nivel de societăți profesionale unde INCD este parte: ASRO, SOCIETATEA 
ROMANA DE GEOTEHNICA, ETC. 
 
  CAPITOLUL IX - PLAN DE MĂSURI. PLANIFICARE OPERAŢIONALĂ 

 
9.1 PLAN DE MĂSURI 
Principalele măsuri administrative în domeniul managementului strategic de dezvoltare a 

institutului se vor referi la : 
•crearea de cunoaștere inteligentă la scară națională și europeană: crearea și întreținerea unui 

spirit inovativ și a unui mediu colaborativ de lucru în activitatea de CDI în domeniul construcțiilor, 
urbanismului și dezvoltării teritoriale durabile; 

•prioritățile strategice ale cercetării: încurajarea cercetării de excelență și inovative în 
conformitate cu prioritățile de cercetare naționale și europene în domeniul de profil, Orizont 2020; 

•colaborare: dezvoltarea și extinderea parteneriatelor/consorțiilor privind cercetarea și 
îmbunătățirea valorificării rezultatelor cercetării prin crearea de conexiuni și interconexiuni cu 
sistemele de inovare existente; 

•formare continuă: asigurarea formării și instruirii personalului la cel mai înalt nivel și 
soluționarea de oportunități aferente pentru pregătirea de specialiști de mare valoare și competență 
profesională; 

•infrastructura cercetării: facilitarea și asigurarea accesului cercetătorilor la cele mai noi 
generații de echipamente, sisteme și surse de informare și asimilare prin asigurarea unei 
infrastructuri de cercetare performante și eficiente; 

•organizare eficientă: crearea unei infrastructuri și scheme de funcționare flexibile și eficiente, 
precum și a proceselor de management, care să permită atingerea obiectivelor strategice ale 
institutului într-un cadru de lucru transparent, responsabil și eficient. 

Pornind de la aceste realități, managementul economico - financiar va trebui să aibă în vedere 
în continuare asigurarea sustenabilității financiare a institutului  în toate componentele funcţionării 
sale, pe termen mediu și lung.  
 

9.2 PLANIFICARE OPERAȚIONALĂ 
În vederea atingerii obiectivelor strategice, este necesară o planificare operațională adecvată, 

bazată pe punctele forte ale institutului.  
Planificarea operațională își propune ca printr-o organizare în condiții de transparență să 

asigure echilibrul necesar între: 
- O organigramă ierarhic-administrativă și o organigramă funcțională matriceală, impusă de 

specificul activității de cercetare-dezvoltare ; 
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- Un mediu intelectual specific unui institut de cercetare-dezvoltare, în care modelul de 
gândire este tipic neliniar, fapt ce face ca productivitatea muncii să varieze semnificativ de la un 
cercetător la altul și pentru fiecare cercetător de la o perioadă la alta și modelele de gândire lineară, 
ce ar face ca productivitatea muncii să fie constantă și similară pentru toți angajații, impuse de 
regementările fiscale și legislația muncii; 

- Planurile de realizare a proiectelor de cercetare bazate pe modele deterministe cu rezultate 
cert anticipate și realitatea probalistică a rezultatelor cercetătorilor. 

Planificarea operațională va avea în vedere și următoarele activități suport pentru activitatea 
științifică: 
 Marketing – activitate ce are ca scop integrarea institutului din ce în ce mai mult în 

activitatea științifică a Uniunii Europene în folosul național, prin parteneriate și asocieri cu 
firme și institute de prestigiu, precum și creșterea notorietății pe piața internă și externă a 
activității de CDI desfășurate; 

 Servicii – menținerea activității de servicii existente și diversificarea acestora în funcție de 
cerințele pieții naționale și internaționale; 

 Finanțe: 
- creșterea cifrei de afaceri anuală pe angajat din contracte de cercetare, prin creșterea 

ponderii la 76-80% din contracte de cercetare cu agenți economici în vederea efectuării 
transferului tehnologic în domenii de specializare inteligentă identificate în Strategia 
Națională de Cercetare; 

- stingerea datoriilor către bugetul de stat și bugetul de asigurări sociale, prin accesarea 
facilităților fiscale acordate prin reglementările legale; 

- crearea unui fond de rulment comparabil cu cheltuielile cumulate a trei luni de 
funcționare pentru evitarea unor situații de criză; 

- urmărirea riguroasă a costurilor pe fiecare tip de serviciu realizat, precum și 
reducerea continuă a acestora. 

 Infrastructura de cercetare – prin reabilitarea și modernizarea spațiilor existente precum și 
dotarea laboratoarelor de cercetare, din fondurile proprii ale institutului, şi, cu precădere, din 
proiecte de cercetare 

 Activitate științifică prin: 
- Continuarea politicii de promovare a publicării rezultatelor fundamentale și aplicative ale 

cercetării, în special în reviste cotate ISI cu Scor Relativ de Influență(RIS) peste 0,5; 
- Sprijinirea participării cercetătorilor la manifestări științifice internaționale cu comunicări 

originale, prelegeri de impact ale vorbitorilor invitați și ale unor lideri de opinie în cercetarea 
din doemniile de activitate; 

- Continuarea organizării de evenimente pentru promovarea Programelor de finanțare UE și 
internaționale, ca și a instrumentelor FPS, IMI, Fonduri Structurale; 

- Rapoarte privind rezultatele activității de cercetare, postate pe site-ul institutului și/sau 
comunicate în conferințe de presă și publicarea de comunicate de presă; 

- Menținerea și stimularea politicii institutului privind brevetele naționale și internaționale, 
pentru a spori vizibilitatea națională/internaționalăa cercetătorilor și pentru a promova 
parteneriatul public-privat. 

 

STRATEGIA / PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE PENTRU PERIOADA 2020-2024 a 

fost aprobat în Consiliul de Administraţie al INCD URBAN-INCERC din 27.09.2019 


